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Μ ΕΧΡΙ Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν  (1921-1955)

Ύπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α* 
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

It'. Ο ΚΟ Κ Κ ΙΝ Ο Σ ΔΕΚΕΜ ΒΡΗΣ

I. Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ ΕΥ Η  ΤΗ Σ  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΑ Ν Η Σ  ΣΤΑΣΕΩΣ

12. —Διορισμός τοϋ Σ τρατηγόν κ. Σπηλιωτοπονλου Σ τρατ ιω τ ι
κού Δ ιο ικητοϋ Άθι/νών.

13. —Τύ Κ.Κ.Ε . ετοιμάζει νέο σχέδιο β ια ίας επικρατήσεως στην
'Ελλάδα κα ί κατηγορεί τό Σ τρατηγό Σπηλ.ιωτόπονλο.

14. —’Ενέργειες τον γηραιού Διοικητοϋ ’Αθηνών Στρατηγού Σ πη -
λιωτοπονλον.

15. —Ι(ροετοιμασίες των κομμουνιστών γ ια  την κατάληψη τών
’Αθηνών.

16. —Πώς ο ί κομμουνιστα ι κατελάμβανον τ ις  πόλεις πού έξεκέ-
νωναν ο ί Γερμανοί.

12 . ’Από τις 7 τοϋ Σεπτέμβρη πού μπήκαν στην Ελληνική Κυβέρνηση τοϋ Κά
ιρου οί αντιπρόσωποι τοϋ Κ.Κ.Ε., τοΰΕΑΜ καί τής Π.Ε.Ε.Α.,δέν ήμποροϋσαν νάέπι- 
μείνουν πια στο αρχικό σχέδιο, πού είχαν καταστρώσει την άνοιξη τοϋ 1944 για τήν 
κατάκτηση τής εξουσίας στην Έλλαδα. Δεν εμενε άλλωστε και τίποτε απο το σχέ
διο αυτό. Τό στασιαστικό κίνημα στις ένοπλες δυνάμεις τής Μέσης ’Ανατολής είχε 
κατασταλή τελείως. ’Από τά τέλη τοϋ ’Απριλίου τό Ναυτικό καί ή ’Αεροπορία 
είχαν πάλι ένταχθή μέ όλες τους τις δυνάμεις στο Συμμαχικό άγώνα καί κατά τά 
τέλη Αύγουστου ή ’Ορεινή Ταξιαρχία είχεν άναλάβει τη θέση της στο ’ Ιταλικό Μέ
τωπο, για να γράψη τήν ηρωική σελίδα τοϋ Ρίμινι. 'Η περίφημη Π.Ε.Ε.Α., ή άρι- 
στερή δηλαδή Κυβέρνηση τών βουνών, είχε πάψει τυπικά καί ουσιαστικά νά ύπάρχη 
καί μια άπόπειρα πού έκανε ό καθηγητής κ. Σβώλος με δηλώσεις του κατα τις πρώ
τες ημέρες τοϋ Σεπτέμβρη νά τήν διατηρήση στη ζωή, άπέτυχε παταγωδώς. Τέλος 
έχρειάσθη νά έγκαταλειφθή καί τό σχέδιο τής έπιθέσεως έναντίον τών άνταρτικών 
•δυνάμεων τοϋ Στρατηγοΰ Ζέρβα, παρά μίαν άπόπειρα πού έκανε ό σύντροφος Σιάντος 
μέ τό συναγωνιστή Μάντακα κατά τά μέσα Αύγουστου, άπόπειρα πού έσταμάτισε 
ττροτοΰ έκδηλωθή άκόμη, λόγω τής άντιδράσεως τών άλλων άριστερών κύκλων.

Έ  ώ λοιπόν τό ολο Έαμικό συγκρότημα συμμετείχε επίσημα καί μάλιστα
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μέ άρκετά μεγάλη άντιπροσώπευση στήν Ελληνική Κυβέρνηση τοϋ Κάιρου, ενώ. 
τά χω ιά καί οί επιγραφές των τοίχων έξεθείαζαν την «Πανεθνική Κυβέρνηση», 
οί κομμουνιστές συνωμότες κατέστρωναν άλλο σχέδιο γιά τή δυναμική επικράτησή 
τους, σχέδιο πού στηρίζονταν κυρίως στή συγκέντρωση των καλλιτέρων δυνάμεων· 
τοϋ ΕΛΑΣ γύρω άπό τήν πρωτεύουσα, γιά να δοθή ή άπόλυτα προβλεπομένη «μάχη 
των ’Αθηνών».

’Ά ς παρακολουθήσουμε λοιπόν προσεκτικότερα τή γέννηση καί τήν εξέλιξη 
τοϋ σχεδίου αύτοΰ, σύμφωνα μέ τά έπίσημα στοιχεία.

Κατά τά μέσα Αύγούστου, έγινε γνωστό στήν ’Αθήνα δτι ή ’Εθνική Κυβέρ
νηση τοϋ Κάιρου είχε διορίσει Στρατιωτικό Διοικητή ’Αθηνών, παρά δέ τήν επιβαλ
λόμενη λόγω τής παρουσίας τών Γερμανών μυστικότητα, έψιθυρίζετο ότι Στρατιω
τικός Διοικητής ήταν ό γνωστός γιά τον πατριωτισμό του καί τή δράση του στο· 
’Αλβανικό μέτωπο Στρατηγός Σπηλιωτόπουλος. Οί κομμουνισταί δέν άντιδροϋσαν 
άκόμη στις φήμες αυτές καί προσεποιοΰντο ότι τις άγνοοΰσαν. ’Αλλά ενα μήνα άργό- 
τερα άνεκοινώνετο πλέον έπίσημα καί έγίνετο γνωστός μέ τό μυστικό τύπο στον- 
Ελληνικό Λαό ό διορισμός αύτός. Τά έπίσημα κείμενα έχουν ώς εξής: Διαταγή τής, 
’Εθνικής Κυβερνήσεως άπό 19ης Σεπτεμβρίου 1944. «Στρατιωτικός Διοικητής τής, 
’Αττικής διωρίσθη ό 'Υποστράτηγος Σπηλιωτόπουλος. 'Ο διορισμός του ένεκρίθη 
ύπό τοϋ ’Αρχιστρατήγου Μέσης ’Ανατολής. Διά διαταγής τοϋ Συμμαχικού Στρα
τηγείου ό κ. Σπηλιωτόπουλος ύπήχθη ύπό τάς διαταγάς τοϋ Στρατηγού Σκόμπ» 
Διοικητοΰ τών Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος». Διαταγή ύπ’ άριθ. 132 /201 / 
1944 τοϋ Στρατηγού Σκόμπυ προς τον 'Υποστράτηγον Σπηλιωτόπουλον: «Θά εϊσθε 
υπεύθυνος διά τήν τήρησιν τής τάξεως καί θά άναλάβετε τον έλεγχον τής περιοχής, 
’Αθηνών μέχρι τής άφίξεως τών Βρεταννικών στρατευμάτων». Διαταγή ύπ’ άριθ. 
239/19/9/44 τού Στρατηγού Σκόμπυ προς τον Στρατηγόν Σπηλιωτόπουλον: 
«'Ο ΕΛΑΣ διετάχθη νά κρατήση τάς δυνάμεις του έξω τής ’Αττικής προς άποφυγήν· 
συγχύσεως».

13. Σέ μιά εποχή κατά τήν οποία οί Γερμανοί, πού έτοιμάζοντο νά φύγουν- 
είχαν έντείνει στο έπακρο τήν τρομοκρατία τους καί έσφαζαν κάθε μέρα δεκάδες 
άθώων καί ενεργούσαν τό άνθρωπομάζωμα στούς συνοικισμούς, οί διαταγές αύτές, 
προκάλεσαν άπερίγραπτη χαρά καί άνακούφιση στον πληθυσμό τής πρωτεύουσας. 
Καί τούτο άφ’ ενός μέν γιατί οί διαταγές αύτές άπεδείκνυαν ότι έπέκειτο πλέον ή 
άπελευθέρωση, άφ’ έτέρου δέ γιατί προέκυπτε άπό αύτές ότι είχαν ληφθή τά μέτρα 
γιά νά γίνη ή άπελευθέρωση κανονικά καί χωρίς ταραχές.

Οί κομμουνισταί όμως κυριολεκτικά έμαίνοντο, γιατί έβλεπαν νά τούς δια- 
φεύγη ή δυνατότητα όπως καταλάβουν τήν εξουσία κατά τή στιγμή άκριβώς τής; 
άπελευθερώσεως, επωφελούμενοι τής μοιραίας συγχύσεως. Καί έπίσημα μέν έτό- 
νιζαν ότι οί διαταγές αύτές άλλαξαν ή ότι ό διορισμός τού Στρατηγού Σπηλιωτο- 
πούλου είχε γίνει προ τής εισόδου τών άντιπροσώπων τους στήν Κυβέρνηση, ή 
τούλάχιστον ότι οί ’ίδιοι δέν είχαν λάβει γνώση τών διαταγών αύτών. Καί στις τρεις 
αύτές βεβαιώσεις έψεύδοντο ένσυνείδητα. Οί σχετικές άποφάσεις είχαν ληφθή μέ 
πλήρη γνώση τών ύπουργών τής άκρας άριστεράς πού είχαν στο μεταξύ συνοδεύσει 
τήν Κυβέρνηση στή νέα της έδρα εις Cava dei Tirreni παρά τή Νεάπολη. Καί 
οί διαταγές αύτές είχαν έπίσημα κοινοποιηθή τήν ίδια ημέρα πού έφθασαν στάς 
’Αθήνας, μέ γνωστό πολιτευτή τοϋ Κόμματος τών Φιλελευθέρων στούς έδώ κομμου
ν ιστάς ήγέτας.

Στο μεταξύ οί ίδιοι οί κομμουνισταί έδιναν διαταγή στούς οπαδούς τους γιά 
μία απερίγραπτο εκστρατεία μίσους καί δυσφημίσεως κατά τού Στρτηγοΰ Σπη- 
λιωτοπούλου. Καί ένθυμούμεθα όλοι ποις κατά τις τελευταίες ήμέρες τού Σεπτεμ
βρίου οί τοίχοι τών ’Αθηνών γέμισαν άπό τεράστιες επιγραφές καί άτςό έντυπες π ι-
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νακίδες, πού μέ διάφορες παραλλαγές έπανελάμβαναν το ίδιο θέμα: «'© Σπηλιωτό- 
πουλος είναι Γκεσταπίτης». Τά δέ χωνιά στις συνοικίες καί τούς συνοικισμούς έπα
νελάμβαναν μέ ακόμη περισσότερη λύσσα την ίδια κατηγορία.

14. Πειθαρχικός, ήρεμος, άδιάφορος για όλες αύτές τις προκλήσεις, υποχρεω
μένος να προφυλάσσεται καί άπό τούς Γερμανούς καί άπό τούς κομμουνιστάς, ό 
Στρατηγός Σπηλιωτόπουλος είχε στο μεταξύ αρχίσει καί προχωρήσει στο έργο του, 
πού άπέβλεπε στη διατήρηση της τάξεως κατά τήν άπελευθέρωση των ’Αθηνών. 
’Όχι μόνον τούτο, άλλά καί έδέχθη καί προεκάλεσεν ακόμη, άπο της 24ης Σεπτεμ
βρίου μέχρι τής 3ης ’Οκτωβρίου, τρεις συναντήσεις μέ τούς έπισήμους έκπροσώπους 
τού ΕΑΜ, στούς οποίους είπεν ότι αδιαφορεί γιά τήν προσωπική του δυσφήμιση, 
οτι επιθυμεί τή συνεργασία μαζί τους σύμφωνα προς το πνεύμα εθνικής ένότητος τής 
Κυβερνήσεως,άλλ’ είναι οπωσδήποτε ύποχρεωμένος νά εκπλήρωσή, τήν άνατεθεϊσα 
σ’ αυτόν έντολή. Οί κομμουνισταί έκπρόσωποι διεμαρτυρήθησαν γιά τον τρόπο, μέ 
τον όποιο ήλθαν στη δημοσιότητα οί σχετικές διαταγές, άλλ’ έβεβαίωσαν ότι οί 
εναντίον τού Στρατιωτικού Διοικητοϋ έπιθέσεις προήρχοντο άπο άνεύθυνους κύκλους 
καί ότι δόθησαν διαταγές νά πάψουν άμέσως. ’Αντίθετα όμως ή « ’Αγκιτάτσια» 
κατά τού Στρατηγού Σπηλιωτοπούλου εξακολουθούσε άκόμη έντονώτερη. Καί μόνον 
τήν 6ην ’Οκτωβρίου άνεκοινώθη ότι όλες οί εθνικές οργανώσεις έτέθησαν ύπο τάς 
διαταγάς τού Στρατιωτικού Διοικητοϋ ’Αττικής καί ότι «οί αντιπρόσωποι τού ΕΑΜ 
προέβησαν στήν άνεπιφύλακτο δήλωση ότι καί οί δικές τους δυναμικές οργανώσεις 
τίθενται ύπό τάς διαταγάς του».

15. "Ολος όμως αυτός ό θόρυβος είχε ένα σαφή καί συγκεκριμένο άντικει- 
μενικο σκοπό. Άπο τά τέλη Σεπτεμβρίου οί κομμουνιστές ηγέτες είχαν παραιτηθή 
τής ιδέας νά καταλάβουν μέ τή βία τήν άρχή άμέσως άπό τήν πρώτη ημέρα τής 
άπελευθερώσεως, γιατί έβλεπαν ότι αυτό δέν θά ήταν πλέον δυνατό. Είχαν όμως 
ταυτόχρονα αποφασίσει νά παραβοΰν άπόλυτα τή διαταγή τού Στρατηγού Σκόμπυ 
περί διατηρήσεως των δυνάμεων τού ΕΛΑΣ μακράν τής ’Αττικής, διαταγή ή οποία 
είχε επίσημα έγκριθή καί έπικυρωθή κατά τήν περίφημη διάσκεψη τής Καζέρτας 
(τέλη Σεπτεμβρίου) μεταξύ τού ’Αρχιστρατήγου Μαίητλαντ Ούίλσων, τού Στρα-' 
τηγοΰ Σκόμπυ, των εκπροσώπων τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί των ήγετών των 
αντάρτικών δυνάμεων Στρατηγών Ζέρβα καί Σαράφη. "Ολα τά ψεύδη τών κομμου
νιστών ότι δέν γνώριζαν γιά τό διορισμό τού Στρατιωτικού Διοικητοϋ, όλος ό θό
ρυβός τους κατά τού «Γκεσταπίτη Σπηλιωτοπούλου» άπέβλεπαν στο νά τούς δώ
σουν τον καιρό γιά νά συγκεντρώσουν όσο τό δυνατό περισσότερες ένοπλες κομμου
νιστικές δυνάμεις γύρω καί μέσα στήν ’Αθήνα.

Άπό τις τελευταίες μέρες τού Σεπτεμβρίου ή λεγομένη II Μεραρχία τού 
Καπετάν Όρέστη είχε προωθηθή (χωρίς καμμία παρενόχληση άπό μέρους τών Γερ
μανών) μέχρι τά Καλύβια καί τό Μάζι, ό διοικητής τού «Α ' Σώματος Στρατού» 
Στρατηγός Νεόκοσμος Γρηγοριάδης μαζί μέ τον Καπετάνιο Νέστορα εγκαθίσταντο 
μέσα στήν ’Αθήνα καί χιλιάδες Έλασίτες μπήκαν στούς συνοικισμούς καί τις συνοι
κίες, επωφελούμενοι τής εντελώς αυθαίρετης καί ούσιαστικά ανύπαρκτης διακρί- 
σεως μεταξύ ένεργού καί εφεδρικού ΕΛΑΣ.

Οί θέσεις κατελαμβάνοντο καί οί προετοιμασίες συνεπληρώνοντο γιά τή μάχη 
τών ’Αθηνών, πού θά έδίδετο δύο μήνες άργότερα.

16. "Οταν στις 12 ’Οκτωβρίου 1944 ό Γερμανός Στρατιωτικός Διοικητής 
Στρατηγός Φέλμυ έκήρυσσε τήν Ελληνική πρωτεύουσα πόλη άνοχύρωτη καί άποχώ- 
ρησε μέ τά τελευταία γερμανικά στρατεύματα άπό τάς ’Αθήνας, ό Αθηναϊκός πλη
θυσμός γιόρταζε μέ άληθινό παραλήρημα χαράς τήν άπελευθέρωση του, ή οποία 
έπήρχετο χωρίς νά πραγματοποιηθή κανένας άπό τούς φόβους τών εσωτερικών τα
ραχών καί τής άναρχοκομμουνιστικής έπικρατήσεως, πού υπήρχαν προηγουμένως.
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'Απλούστατα όμως αύτό είχε γίνει, γιατί ή κατάχτηση των ’Αθηνών δεν 
περιελαμβάνετο τότε στα νέα σχέδια των κομμουνιστών. Τούς άρκοΰσε τό γεγονός 
ότι είχαν όλη σχεδόν την υπόλοιπη Ελλάδα καί ετοίμαζαν γύρω άπό τάς ’Αθήνας 
καί σέ πολλά σημεία μέσα σ’αύτή τον όλο μηχανισμό, ό όποιος κατά την δεδόμενη 
στιγμή θά έπέτρεπε χωρίς δυσχέρειες την κατάχτηση καί τής πρωτεύουσας.

"Ολοι θυμούμεθα τήν περίφημο ιστορία τής «άπελευθέρωσης τής μιας ύστερα 
άπό την άλλη Ελληνικής πόλης από τον ηρωικό ΕΛΑΣ» πού θριαμβευτικά έξήγ- 
γελλαν καί έξεθείαζαν τίς ήμέρες εκείνες τά χωνιά, Ξαίρουμε τώρα πώς έγίνετο 
στην πραγματικότητα ή «άπελευθέρωση» αυτή.., 'Ο «ήρω'ικός ΕΛΑΣ» περίμενε 
τή στιγμή κατά τήν οποία οί Γερμανοί σύμφωνα μέ τίς διαταγές καί τά σχέδιά τους, 
έξεκένωναν τίς πόλεις καί τίς. έπαρχίες καί είτε έρριχνε μερικούς πυροβολισμούς 
στον άέρα, γιά νά δώση τήν εντύπωση του άγώνα, είτε δεν έριχνε ούτε αύτούς κάν, 
άλλ’ έμπαινε θριαμβευτικά. στις κενούμενες πόλεις.

Σάν χαρακτηριστικό παράδειγμα άπλώς άναφέρουμε τί έγινε στήν Κεφαλληνία, 
σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι εκεί έγιναν πολύ λιγώτερες σφαγές καί έκτροπα παρά 
σ’ άλλες Ελληνικές περιοχές.Έκεΐ δύο ηρωικοί νεαροί ’Αξιωματικοί, πού είχαν έρθη 
άπό τή Μέση ’Ανατολή καί κρύβονταν στά βουνά, άπήτησαν μέ θάρρος 
αξιοθαύμαστο άπό τό Γερμανό διοικητή νά παραδοθή σ’ αύτόύς. 'Ο Γερμανός διοι
κητής απάντησε ότι ή γερμανική τιμή τών όπλων δέν τοϋ επιτρέπει νά παραδοθή. 
Παρέλαβε δμως οπωσδήποτε τούς άνδρες του καί μέσω Σάμης, χωρίς νά ένοχληθή 
καθόλου άπό τούς Έλασίτες, τούς διεπεραίωσε στήν ήπειρωτική άκτή. Μερικές 
ήμέρες ή Κεφαλληνία ενθουσιασμένη γιόρτασε τήν άπελευθέρωσή της. ’Έπειτα ό 
«ηρωικός ΕΑΑΣ» άπεβιβάσθη άπό τήν άπέναντι άκτή, έστειλε ένα τελεσίγραφο στίς 
’Αρχές τοϋ ’Αργοστολιού γιά νά τοϋ παραδώσουν τή διακυβέρνηση τής πόλεως καί τής 
νήσου καί επειδή δέν υπήρχε καμμία άντίσταση «άπηλευθέρωσε» έτσι τήν Κεφαλ
ληνία. Έπηκολούθησε ή έφαρμογή. τοϋ γνωστοΰ κομμουνιστικού συστήματος. Ή  
μία μετά τήν άλλη οί νόμιμες ’Αρχές κατηργήθησαν μέ τό χαρακτηρισμό τών εκπρο
σώπων τους ώς «συνεργατών» τοϋ έχθροϋ. Δικαστές,’Αξιωματικοί καί χωροφύλακ3ς 
έρρίφθησαν όλοι στίς· φυλακές.. «Διά βοής» έξελέγησαν νέες τοπικές άρχές καί έγκα- 
τεστάθή ή «Λαοκρατία τής Αυτοδιοίκησης» μέ εκπροσώπους μερικούς καταδίκους 
τοϋ κοινοΰ.ποινικού δικαίου. Μερικοί Κεφαλλήνες έσφάγησαν. "Οσα τρόφιμα ύπήρ- 
χαν στή νήσο διηρπάγησαν καί μετεφέρθησαν μέ καΐκια στον ’Αστακό καί ό πληθυ
σμός κατεδικάσθη σέ πραγματική πεΐνα.’Έτσι ή Κεφαλληνία «άπηλευθερώθη» άπό 
τον ήρωϊκό ΕΛΑΣ.

Τά ίδια καί χειρότερα έγιναν σ’ όλη σχεδόν τήν Ελλάδα. 'Υπάρχουν περιοχές 
τής Πελοποννήσου καί τής Μακεδονίας στίς οποίες οί σφαγές πολλών Ελλήνων πα
τριωτών πήραν αληθινά άνατριχιαστικές διαστάσεις. Σ’ άλλες περιοχές, όπως έγινε 
π.χ. στάς Πάτρας, οί κομμουνισταί κατώρθωσαν χάρις στην άδυναμία τών κυβερ
νητικών έκπροσώπων νά οΐκειοποιηθοΰν τά όπλα, τά τηλεβόλα καί τά πυρομαχικά 
τών ταγμάτων άσφαλείας καί ν’ αύξήσουν έτσι τον οπλισμό τους γιά τό τελικό εγ
χείρημα. Ταυτόχρονα καταργούσαν τίς τοπικές διοικητικές άρχές μή έξαιρουμένης 
ούτε τής Δικαιοσύνης, έγκαθίδρυσαν τήν άφάνταστη τρομοκρατία τής ΟΠΛΑ, πού 
την μετωνόμασαν Εθνική Πολιτοφυλακή καί έξουδετέρωναν κάθε άπόπειρα άντι- 
δράσεως ή διαμαρτυρίας τοϋ νομιμόφρονος πληθυσμοϋ.’Έτσι εξασφαλίστηκε γιά τον 
κομμουνισμό ή πραγματική κατάχτηση τοϋ μεγαλυτέρου μέρους τής Ελλάδος, 
ή δημιουργία ένός άφόρητου άποκλεισμοϋ τής πόλεως τών ’Αθηνών, στήν οποία 
είχε τήν έδρα της ή Κυβέρνηση μέ τούς δικούς τους εκπροσώπους στούς κόλπους 
της, καί ή προετοιμασία τής τελικής δυναμικής έξορμήσεως, ή οποία κατά τά σχέ
δια τους, θά τούς έκανε πραγματικούς κυρίαρχους σ’ όλη τήν 'Ελλάδα.

(  Συνεχίζεται)



ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΙΑ
Υ π ό  χ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

—Πώς μαντεύομε, εις την ακέψιν των άλλων κα ι πώς δια ισθανόμενα την παρουσίαν ή 
τον θάνατον γνωστού μας προσώπου.

—Τά επιπλ.α που κ ινούνται η πέφτουν από την θέσιν των την ώρα τρϋ θανάτου.
—Τί είνα ι οι σπααμο'ι τοϋ ψνχορραγονντος.
—Περίεργα φαινόμενα τηλεπάθειας.

** *
Το πρώτον καί ούτως εϊπεΐν βασικόν καί κεφαλαιώδες εκδηλωτικόν φαινό- 

μενον τών υπεράνθρωπων ιδιοτήτων τής ζωικής Ψυχής, είναι ή Τηλεπάθεια, δηλαδή 
ή αυτόματη μεταβίβασις τής σκέψεως άπό εγκεφάλου εις εγκέφαλον, πού ή πειρα
ματική της μορφή ονομάζεται μεταβίβασις τής σκέψεως ή νοομαντεία.

Πράγματι όπως άναφέραμε στο προηγούμενον άρθρο';, πολλάκις μεταξύ οι
κείων καί μετά μακράν συμβίωσιν, μερι
κοί έχουν οχι μόνον τήν ιδίαν σκέψιν, άλ- 
λά καί τήν ιδίαν λέξιν έξ ού καί ή γνωστή 
έκφρασις: Άπό τό στόμα μου τό πήρες...

’Άλλο παράδειγμα Τηλεπάθειας εί
ναι τό εξής: ΓΙολλάκις, στον δρόμο, νομί- 
ζομεν ότι βλέπομεν άτομα πού άπό μα- 
κροϋ δεν έχομε συναντήσει. ΓΙλησιάζομεν, 
άλλά τότε άντιλαμβανόμεθα ότι ήπατήθη- 
μεν. Μόλις όμως στρίψωμε τον δρόμο, συ- 
ναντώμεν τό άτομον πού έφαντάσθημενtf >/&,οτι ζ ιοαμεν.

"Η άλλοτε πάλι τυχαίνει νά φέρωμε 
στο μυαλό μας ένα ώρισμένο άτομον καί 
εντός ολίγων λεπτών νά δεχθώμεν τήν 
έπίσκεψίν του.

Τό φαινόμενου τής Τηλεπάθειας 
σήμερον, χάρις στο έργον τής «Ε τα ι
ρείας Ψυχικών ερευνών», είναι τό εύκολώ- 
τερον προς πειραματικήν άπόδειξιν. Ό 
λοι οί έπισκεφθέντες τά γραφεία της, έ- 
πείσθησαν μέ τήν πρώτην δοκιμήν. Σκέ- 
πτεσθε π.χ. έν παρελθόν ή παρόν οικογε
νειακόν σας γεγονός πού μόνος σείς γνω
ρίζετε μεταξύ τών παρευρισκομένων εις 
τό πείραμα. Τό μέντιουμ συγκεντρώ
νεται καί σάς τό διηγείται κατά τό

’Επίσης ή Εταιρεία, άπό τοΰ 1928, έκτελεϊ κατ’ έτος όμοια πειράματα Τηλε
πάθειας εις μακροτάτας άποστάσεις, μέ τάς άντιστοίχους Ψυχικάς Εταιρείας όλων 
σχεδόν τών Ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όσοι δέ τά παρηκολούθησαν έμειναν κατά
πληκτοι προ τών άποτελεσμάτων.

Ή  επιτυχία τών πειραμάτων αυτών προκαλεΐ τον θαυμασμόν, διότι έχει 
συχνά λεπτομέρειας άπιστεύτους όταν τύχη μερικά άπό τά μέντιουμ τών δύο άντα- 
ποκρινομένων ομάδων (έξαφνα μεταξύ Αθηνών—Παρισίων, Βιέννης, Βερολίνου) 
νά είναι συντονισμένα μεταξύ των.

Τό μέντιουμ Κασσάνδρα, τιμηθέν ΰπό τής 
«'Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών» διά βρα
βείου (ληκύθου) Τηλεπάθειας μακρας άπο- 

στάσεως.

μάλλον ή ήττον λεπτομερώς.
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Όμοιας επιτυχίας παρουσίασαν άπο εξαετίας πολλά των μέντιουμ της Ε τα ι
ρείας, δύο δέ έξ αύτών έλαβον ώς βραβείου άνά εν ένυπόγραφον κύπελλον. Πρώτη 
εις τά 1928 ή Κωνσταντία καί το 1932 ή Κασσάνδρα ή οποία καί εφθασεν είς ακρί
βειαν πού κανέν μέντιουμ ξένης Εταιρείας δέν παρουσίασε εως τώρα. '

Διά την έξήγησιν των φαινομένων αύτών, φανερόν είναι δτι άρκεΐ νά φαν- 
τασθώμεν είδος άσυρμάτου τηλεγράφου μεταξύ δύο εγκεφάλων συντονισμένων. 
"Αν τουλάχιστον ή έξήγησις αυτή είναι ικανοποιητική διά τήν πρώτην περίπτωσιν, 
διά τάς άλλας δέν άρκεΐ. Δέον λοιπόν νά πάραδεχθώμεν μάλλον δτι ή άνθρωπίνη 
ψυχή προσβάλλεται άπδ ζωντανάς άκτΐνας Ραΐντγκεν (άκτΐνες X) καί δτι δέν υπάρ
χει δι’ αυτήν άπόστασις.

Αί σπουδαιότεραι ,δμως μορφαί τής Τηλεπάθειας δέν είναι αύταί τάς οποίας 
περιγράψαμεν. ’Ανέκαθεν ή πείρα των αιώνων έσημείωσε μερικά περιεργότατα 
γεγονότα, τά όποια άλλοι μέν δέν έπίστευαν καθόλου, άλλοι δέ έξέλαβαν ώς θαύματα.

"Εξαφνα έν περιίττώσει θανάτου συγγενούς ή φίλου, ή καί κάποτε άπλώς 
γνωστού προσώπου μακράν ευρισκομένου, ή καί έν περιπτώσει απλού δυστυχήματος 
πού έπροξένησε ζωηράν συγκίνησιν (σύγκρουσις αύτοκινήτων κλπ .), ό άποθνήσκων 
ή ό κινδυνεύσας εμφανίζεται ώς είδος οράματος.

Τό δραμα ένίοτε είναι άπλώς το εΐδωλον τού άποθνήσκοντος (έμφανιστική 
μορφή) ή άναπαράστασις τού δυστυχήματος (άναπαραστατική μορφή) ή καί επη
ρεάζει άντί τής όράσεως μιάν άλλην αϊσθησιν (οσφρητική—ηχητική—αίσθησις 
άφής). "Αλλοτε πάλι ή έντύπωσις έκδηλοΰται ύπο μορφήν συμβολικήν είς τον ύπνον 
(συμβολικά όνειρα, ώς π.χ. ή έκρίζωσις όδόντος έν περιπτώσει θανάτου προσφιλούς 
άτόμου), ή καί ύπό τύπον άναιτίου βαρυθυμίας, τάσεως προς θρήνον κλπ. (ψυχοπα- 
θική μορφή) κλπ.

'Η περιεργοτέρα όμως τών έκδηλώσεων αύτών είναι ή όνομαζομένη Τηλεκι- 
νητική, κατά τήν οποίαν τήν στιγμήν τού θανάτου θραύονται ή πίπτουν άπο τήν θέσιν 
των εικόνες, φωτογραφίαϊ ή αντικείμενα άνήκοντα συχνά στον άποθνήσκοντα, πολ- 
λάκις εις μακροτάτας άποστάσεις καί είς τούς άντίποδας άκόμη.

Τά φαινόμενα αύτά πού θά περιγράψωμεν έν έκτάσει μέ σχετικά παραδείγ
ματα έκ τής συγχρόνου ζωής, έχουν σπουδαιοτάτην σημασίαν όταν προέρχονται έκ 
ψυχορραγούντων, οπότε ώς γνωστόν δλα τά οργανικά συστήματα καί προπάντων ό 
έγκέφαλος πού άποθνήσκει πρώτος, εύρίσκονται είς κατάστασιν έσχάτης έξαντλή- 
σεως προδρόμου τού θανάτου.

Ό  φυσιολογικός θάνατος είναι έντελώς άνώδυνος. Μία βαθμιαία έξασθένησις κα- 
ταλήγουσα είς βύθισιν καί νάρκην, κατά τό διάστημα τής οποίας έπέρχεται τό τέλος.

Οί τελευταίοι σπασμοί πού τρομοκρατούν τούς παρισταμένους, είναι άπλά 
μηχανικά άνακλαστικά φαινόμενα, τά όποια δέν αισθάνεται πλέον ό άποθνήσκων.

Φυσικόν λοιπόν είναι, έάν δλα ήσαν δλη είς τον οργανισμόν, δλα άπολύτως νά 
έξασθενούν μαζί, καί νά έτελείωναν μέ τον θάνατον. Είς τήν περίπτωσιν δμως αυτήν 
βλέπομεν άκριβώς τό έναντίον.

Κατά τήν στιγμήν τού θανάτου, αί έκδηλώσεις τού ψυχοδυναμισμού είναι 
έντονώταται. Αί έντονώτεραι τών δσων έσημείωσε κατά τήν πάροδον τών αιώνων 
ή λαϊκή πείρα.

Τό φαινόμενον διενεργεΐται, ωσάν, μέ τον θάνατον τού ένσυνειδήτου είς τον 
εγκέφαλον, ό ψυχοδυναμισμός τού θνήσκοντος ν’ άνακτα ύπερανθρώπους ιδιότητας 
καί νά έκδηλώνη τήν παρουσίαν του είς τούς ϊδικούς του, δπως μπορεί καλλίτερου.

Πάντως ή ποικιλία τών έκδηλώσεων αύτών φανερώνει δτι ό ψυχοδυναμισμός 
δέν μπορεί νά έκδηλώνη τήν παρουσίαν του καί τό δυστύχημα δπως θέλη, άλλά διά 
τού τρόπου πού παρουσιάζει τήν μικροτέραν άντίστασιν. "Αλλοτε δι’ άπλής έμφα-
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■νίσεως, άλλοτε διά συμβολικού ονείρου, άλλοτε διά θραύσεως ή μετακινήσεως είκό- 
■νων του, φωτογραφιών του κλπ.

"Ακόμη δε, οχι και εις όλα τα άτομα. Δι" αύτό καί τα φαινόμενα αύτά δέν 
είναι συχνά. Πρέπει ό δέκτης νά έ'χη διαισθητικάς ιδιότητας. Δηλαδή, όπως είπω- 
μεν, νά είναι ζωντανόν ράδιον (μέντιουμ) καί νά εύρίσκεται υπό συνθήκας καταλ
λήλους. Ή  βασική αυτή συνθήκη είναι κάθε μείωσις τοϋ ένσυνειδήτου, διότι λογικόν 
ενσυνείδητον καί ψυχικά φαινόμενα φαίνονται άνταγωνιζόμενα. Δι’ αύτό καί τά 
ένστικτα είναι πολύ έντονώτερα εις τά ζώα όπου τό ένσυνείδητον είναι έντελώς πρω
τόγονον.

Παραδείγματα Τηλεπάθειας ή «Εταιρεία Ψυχικών ερευνών» έξηκρίβωσεν 
ε ις  μέγαν αριθμόν,, καθημερινώς δέ λαμβάνει όμοιας άνακοινώσείς παρά φιλεπιστη- 
μόνων έπιθυμούντων νά υποβοηθήσουν τήν έρευναν τών καταπληκτικών αύτών 
•φαινομένων.

"Απαντα τά έςακριβωθέντα διά μαρτύρων κατετέθησαν εις τά άρχεΐα της καί 
έδημοσιεύθησαν εις τό περιοδικόν της «Ψυχικαί έρευναι».

Θά δημοσιεύσωμεν λοιπόν κατά σειράν παραδείγματα όλων τών μορφών Τη- 
ίλεπαθείας, τάς οποίας άναφέρομεν, μέ τάς σχετικάς έξηγήσεις των.

** *
'Ο καθηγητής τοϋ Γυμνασίου κ. Σπυρίδων Κ. Γεωργίου, διορισμένος κατά 

τό 1925 εις τό Γυμνάσιον Νεαπόλεως Κρήτης, διέμενεν έκεΐ μαζί μέ τήν μητέρα του, 
•όταν μίαν Παρασκευήν πρωί ή τελευταία, ξύπνησε πολύ ταραγμένη έξ αιτίας αύτοϋ 
τοϋ ονείρου: Είχεν ίδή στον ύπνον της πολλούς μαζί πεθαμένους συγγενείς των, ντυ
μένους έορτάσιμα νά πηγαίνουν στο σπίτι τοϋ πατέρα της κατοικοϋντα 50 χιλιό
μετρα μακρά δήθεν δΓ επίσημον γεγονός. Μόνη έξήγησε τότε τό δνειρον αύτό ώς 
βέβαιον σημεΐον θανάτου τοϋ πατέρα της.

Ό  κ. Γεωργίου προσεπάθησε νά τήν καθησυχάση, τονίζων ότι άν συνέβαινε 
τίποτε δυσάρεστου, θά είχαν εΐδοποίησιν.

Τήν έπομένην όμως, δεύτερον όνειρον έπέτεινε τήν ταραχήν καί τήν βεβαιό
τητά της, διότι είδε τον πατέρα της στολισμένον νά τής πιάνη τό χέρι καί νά τήν 
•φιλά στο στόμα λέγων :

—Φεύγω, παιδί μου!...
Τήν φοράν αύτήν πλέον τίποτε δέν μπορούσε νά τήν καθησυχάση.
—Λέγε ο,τι θέλεις...έπέμεινε στον υιόν της. Είμαι βέβαια ότι δ πατέρας 

άπέθανε.
'Ο κ. Γεωργίου, επηρεασμένος καί αύτός άπό τά όνειρα καί τήν βεβαιότητά της 

άπεσύρθη στο δωμάτιόν του καί έσημείωσε τάς ήμερομηνίας.
’Όντως μετά τρεις ή μέρας, μιά έπιστολή τοϋ θείου του άνήγγειλε τον θάνατον 

τοϋ πάππου του συμβάντα τό Σάββατον, τήν νύκτα δηλ. τοϋ δευτέρου ονείρου. 'Η 
έπιστολή αύτή έτόνιζεν ότι ό άποθανών δέν έπαυσε ζητών τήν κόρην του, τήν όποιαν 
ιδιαιτέρως άγαποΰσε.

Εις τήν περίπτωσιν λοιπόν αύτήν έχομεν δύο Τηλεπάθειας άντιστοιχούσας 
προς τά δύο όνειρα, τήν πρώτην συμβολικής μορφής καί τήν δευτέραν έμφανιστικής.

Κατά τήν πρώτην, τό 'Υποσυνείδητον (Ψυχή) τής κ. Γεωργίου διησθάνθη 
τηλεπαθικώς, ίσως άπό τούς ιατρούς τοϋ άποθνήσκοντος, τήν άπελπιστικήν κατά- 
στασίν του καί τό προσεχές τέλος. ’Ίσως όμως ή έντύπωσις νά προεκλήθη καί άπό 
τάς άπαισιοδόξους σκέψεις τοϋ γέροντος, φοβουμένου ότι θ’ άποθάνη. Πάντως ό 
έγκέφαλός της έσυμβόλισε τήν έντύπωσιν μέ τό ονειρον τών πεθαμένων συγγενών, 
ερχομένων εις προϋπάντησιν τοϋ μελλοθανάτου. Πράγματι δέ, υπάρχει εις δλον τον



2554 ’Αγγέλου Τανάγρα—Τηλεπάθεια καί Τηλεκινησία

κόσμον ή πίστις δτι οί προαποθανόντες συγγενείς έρχονται τήν ώραν του θανάτου να 
υποδεχθούν καί νά παραλάβουν τούς δικούς των.

Το δεύτερον δνειρον, είναι ώς είπομεν, έμφανιστική Τηλεπάθεια, άλλα καί 
πάλιν συμβολικού τύπου, συμβολίζοντας τον άπότομον θάνατον μέ ταξίδι καί άνα- 
χώρησιν.

*
*  *

'Ο τότε πολιτευτής καί πρώην 'Υπουργός Νικόλαος Λεβίδης, άφηγήθη εις 
τον γράφοντα, την κάτωθι Τηλεπάθειάν του :

Ευρισκόμενος έν Ελβετία κατά τό 1912, είδε κατά τάς 2 τό πρωί δνειρον 
δτι ό μεσημβρινός εξώστης των παλαιών ’Ανακτόρων, δπου ή σαν τά διαμερίσματα 
τού βασιλέως Γεωργίου τού Α'. ήτο γεμάτος άπό κόσμον πενθοϋντα, καί μεταξύ 
αύτών διέκρινε τούς κυριωτέρους τότε ζώντας πολιτευτάς.

Άφυπνισθείς καί κοιμηθείς πάλιν, ξαναεϊδε ώς συνέχειαν τό ίδιον δνειρον, τό 
όποιον καί τον έξέπληξε διά τήν ζωηρότητά του.

Τό πρωί έλαβε τηλεφώνημα έκ Ζυρίχης παρά τού εκεί παρεπιδημοϋντος εμ
πόρου κ. Σωτηριάδου, πού τού άνήγγειλε την δολοφονίαν τού βασιλέως έν Θεσσα
λονίκη, η οποία είχε γίνη άκριβώς τήν προηγουμένην.

Καί εις τήν περίπτωσιν αυτήν πρόκειται πάλιν περί Τηλεπάθειας συμβολικής 
μορφής, καθ’ ήν ό Λεβίδης έχρησίμευσεν ώς δέκτης παρά προσώπων πού έγνώριζαν 
τήν δολοφονίαν, πιθανώς δέ παρά τού ίδιου τηλεφωνήσαντος κ. Σωτηριάδου.

Σημειωτέου δτι καί είς τάς δύο άναφερθείσας περιπτώσεις οί δέκται εύρίσκοντο 
υπο εύνοϊκάς συνθήκας : Εις «μείωσιν ένσυνειδήτου» ένεκα τού υπνου, συνθήκην 
άπαραίτητον, ώς εϊδομεν, προς έκδήλωσιν τών Ψυχικών φαινομένων.

Διά τούτο άλλωστε καταφεύγομεν πειραματικούς καί είς τον υπνωτισμόν προς 
πρόκλησιν όμοιας ψυχικής καταστάσεως.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο

Ή  Διάσκεψη πού συνεκλήθη στή Γενεύη μεταξύ τών 4 μεγάλων, φέρ
νει στο νού ώρισμένα άνέκδοτα σχετικά μέ τήν προηγούμενη Διάσκεψη, τού 
είδους αυτού, πού έγινε στο Πότσνταμ τό 1945. Ό  Πρόεδρος Τροΰμαν, ό 
Τσώρτσιλ καί ό Στάλιν διέσχιζαν μιά μέρα μέ τό αύτοκίνητο ένα δημόσιο 
δρόμο, δταν ξαφνικά βρέθηκαν μπρος σέ μία άγελάδα ξαπλωμένη στή μέση 
τού δρόμου. Παρ’ δλα τά άλλεπάλληλα κορναρίσματα τού οδηγού, τό ζώο δέν 
έφευγε άπό τή θέση του.

Τελικά ό κ. Τσώρτσιλ βγήκε άπό τό αύτοκίνητο, χάϊδεψε τήν άγελάδα 
καί τής ύποσχέθηκε άφθονη τροφή, άλλά τό ζώο πάλι δέν κουνήθηκε. Ό 
Τροϋμαν βγήκε τότε μέ τή σειρά του άπό τό αύτοκίνητο καί ύποσχέθηκε στο 
ζώο ένα περίφημο σταΰλο καί πλούσιες τροφές, τό ζώο δμως ήταν άνένδοτο.

Ό  Στάλιν άποφάσισε νά δοκιμάση καί αύτός τήν πειστικότητά του. 
Πήγε κοντά στο ζώο καί τού ψιθύρισε κάτι στο αύτί. Ή  άγελάδα σηκώθηκε 
άμέσως καί έφυγε τρεχάλα. Κατάπληκτοι ό Τρούμαν καί ό Τσώρτσιλ ρώτη
σαν τον Στάλιν τί ήταν αύτό πού άνάγκασε τό πεισματάρικο ζώο νά ύπακούση
αμέσως.

«Τίποτα τό σπουδαίο» άπάντησε ό Στάλιν «τού είπα μόνο δτι άν δέν ύπα
κούση θά τό στείλω σέ καμμιά κολλεκτίβα».



ΕΤΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
Κατ’ άρχήν θά ήθελα νά ευχαριστήσω τον κ. R. Μ. Howe, C.V.O.M.C. 

Βοηθόν Άρχηγοϋ (Βαθμός), Διοικητήν τής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας τής Σκώτλαντ— 
Γυάρδ, διά την κριτικήν τοϋ παρόντος βιβλίου καί διά τήν έξαιρετικήν βοήθειαν τήν 
οποίαν παρέσχεν ώς καί διά τήν ευγένειαν μέ τήν οποίαν μέ περιέβαλεν κατά τήν 
διάρκειαν των έρευνών μου.

Θά ήθελα νά εύχαριστήσω καί τάς 'Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου των Ε σω
τερικών, αί όποΐαι τόσον εύγενώς μέ έβοήθησαν καί τον έξοχώτατον J. Chute Ede, 
'Υπουργόν των Εσωτερικών, οστις μοί άφιέρωσε ώριαίαν συνέντευξιν περί ’Αστυ
νομίας, παρ’ ολας τάς πολλαπλάς άσχολίας του.

Θά ήθελα προσέτι νά εύχαριστήσω τον ’Αρχηγόν τής Μ η τ ρ οπολ ιτική ς ’Αστυ
νομίας διά τήν εύγενώς παραχωρηθεΐσαν άδειαν, όπως χρησιμοποιήσω τούς χάρτας 
καί τά διαγράμματα τοϋ ΥΙ κεφαλαίου, πού έχουν συνταχθή ύπό τής Διευθύνσεως 
Στατιστικής αύτής.

'Υποχρέωσιν οφείλω, επίσης, όπως όλοι οί συγγραφείς έγκληματολογικών 
μελετών, εις τον Hans Gross. ’Έχω σημειώσει ώρισμένα άποσπάσματα, άτινα 
έλαβον έξ αύτοΰ κατ’ εύθεΐαν, προσέτι δέ οφείλω νά ομολογήσω ότι αί απόψεις καί 
αί σκέψεις μου έχουν σοβαρώς έπιρρεασθή ύπό τών ιδεών του.

Τέλος θά ήθελα νά εύχαριστήσω τον μεγάλον άριθμόν τών ’Αστυνομικών καθ’ 
άπασαν τήν Χώραν, οί όποιοι συνέδραμον τόσον προθύμως εις τήν προσπάθειάν μου 
καί τών οποίων ή φιλική καί εύγενική συμπεριφορά άπετέλεσεν τον πλέον εύχάριστον 
τομέα τοϋ όλου έργου τής συγγραφής τοϋ παρόντος βιβλίου. Πιστεύω ότι θά μέ συγ
χωρήσουν διά τήν παράλειψιν ονομαστικής δι’ ένα έκαστον μνείας ένταϋθα.

Κρίνεται άπαραίτητον νά προστεθή οτι αί διατυπούμεναι εις τό βιβλίον τούτο- 
γνώμαι δέν άποδίδονται εις τούς ’Αξιωματικούς τής ’Αστυνομίας ή άλλους επισήμους 
(υπαλλήλους) τούς οποίους συνεβουλεύθην.

*Σημε ίωσ ι ς  Μεταφραστοΰ  : Τό βιβλίον τό όποιον άρχίζομεν άπό τό παρόν τεύχος νά 
δημοσιεύωμεν, έκυκλοφόρησεν τό 1951 καί περιλαμβάνει μελέτην της ’Αστυνομικής πραγματι- 
κότητος, περί τών βάσεων, τών κατευθύνσεων καί τής προοπτικής μιας συγχρόνου ’Αστυνομίας. 
Ή  σπουδαιότης αύτοΰ έγκειται εις τό γεγονός οτι έγράφη ύπό μή ’Αστυνομικού, δεδομένου ότι 6 
συγγραφεΰς Anthony Martienssen (Βρεττανός) είναι δημοσιογράφος, όστις έκοπίασε καί έγνώ- 
ρισε τό ’Αστυνομικόν πρόβλημα «έν τή ένασκήσει ιδανικής δημοσιογραφίας.» ’Ανέλυσε πλήρως 
τάς άρχάς, άνέπτυξε μέ δεξιοτεχνίαν ειδικού τά ειδικά θέματα καί άντικειμενικώς περιέλαβεν 
εις τό βιβλίον του δ,τι οί πολϊται πρέπει νά γνωρίζουν διά τόν μόνιμον συμπαραστάτην των πρός 
τον άγρυπνον φύλακα τής κοινωνικής ήρεμίας. Θέμα ζωτικότητος πρώτης γραμμής διά τό κοινόν, 
έκρίθη καί ώς ζήτημα ένδελεχοΰς δημοσιογραφικής έρεύνης, ώστε νά ένημερωθή τό κοινόν, καθι- 
στάμενον διά τοϋ τρόπου αύτοΰ πρόθυμος συνεργάτης καί ένθερμος ύποστηρικτής, παράγοντες πού 
δίδουν τάς βάσεις διά μίαν ιδανικήν σύγχρονον ’Αστυνομίαν. Άντικείμενον τοΰ βιβλίου τούτου 
είναι ή ’Αγγλική ’Αστυνομία, ήτις (δι’ ήμας έχει σημασίαν κατά τοΰτο καί μόνον) άπετέλεσε τό 
πρότυπον τοΰ Σώματός μας καί θεωρείται άπό τάς καλλίτερον ώργανωμένας ’Αστυνομίας τοΰ 
Κόσμου. Ή  δημοσίευσις τοΰ ανωτέρω βιβλίου θά γίνη κατά κεφάλαια, αί δέ κρινόμεναι ώ ς άναγ- 
καϊαι επεξηγήσεις παρατίθενται εις ύποσημειώσεις.

Λέν κρίνομεν άσκοπον νά παραθέσωμεν τούς τίτλους τών κεφαλαίων τοΰ βιβλίου οΐτινες είναι 
οί εξής :
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Κατά τήν διάρκειαν των τελευταίων ετών μία λανθάνουσα κρίσις υποβόσκει 
τάς Βρεττανικάς Άστυνομικάς δυνάμεις. Αί Άστυνομικαί μέθοδοι, ή έκπαίδευσις, 
ή επιλογή κατά τήν πρόσληψιν, ή προαγωγή καί ή όργάνωσις, άναθεωροϋνται ύπό 
Επιτροπών ’Αστυνομικών Διοικητών (Chiff Constables) καί Τοπικών ’Αστυ
νομικών’Αρχών (Local Police Authorities) ( ι) . Μιά έξονυχιστική ερευνά ελαβεν 
χώραν ύπό τής Επιτροπής τοϋ Λόρδου Oaksy (2) έπί τής οικονομικής καταστάσεως 
τών ’Αστυνομικών ώς καί έπί τών συνθηκών ύφ’ ας ούτοι έξετέλουν τήν υπηρεσίαν 
των. ’Αποτελέσματα τής τοιαύτης έρεύνης ήσαν μία σειρά προταθέντων μέτρων, 
άτινα ή Κυβέρνησις υίοθέτησεν κατά τό μεγαλύτερον μέρος τώ 1949. Προσέτι ή 
αύξηθεΐσα μεταπολεμικούς έγκληματικότης συνετέλεσεν, ώστε ένας άριθμός ’Αστυ
νομικών (τοπικών) νά μελετήσουν τάς μεθόδους καί τήν όργάνωσιν τής 'Υπηρεσίας 
’Ασφαλείας (Dedective Branche) είδικώτερον καί νά συναγάγουν συμπεράσματα 
περί τοϋ τρόπου βελτιώσεως καί περί τών άναγκαίων νά ληφθοϋν μέτρων διά τήν 
έπαύξησιν τοϋ ποσοστοΰ τών έπιτυχώς άντιμετωπιζομένων περιπτώσεων.

Κατά συνέπειαν τά τελευταία τέσσαρα έτη άπετέλεσαν περίοδον παρατηρήσεων 
καί άλλαγών είς τήν ’Αστυνομίαν. Μερικαί άλλαγαί ήσαν καλαί. Μερικαί δεν διε- 
τηρήθησαν έπί πολύ. ’Άλλαι άπαιτοΰσαν μακρόν χρόνον διά νά καρποφορήσουν, ένώ 
ένα άλλο μέρος έξ αυτών ήσαν τό άμεσον άποτέλεσμα τοϋ πολέμου ή τής άναπτύξεως 
κρατικής μερίμνης (3).

’Αλλ’ οίαδήποτε καί αν ήτο ή αιτία τών μεταβολών, καί. αυται άναπτύσσονται 
διεξοδικώς εις τά ειδικά κεφάλαια, είναι άπαραίτητον όπως τό πολύ κοινόν πληρο- 
φορηθή τό είδος αύτό τών μεταβολών καί τί άποτελέσματα δύνανται νά έχουν αύται 
έπί τοϋ χαρακτήρος τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας. Καί τοΰτο διότι ή τάξις καί ή

I. Άρχαί. II. Διοίκησις καί Όργάνωσις. III. Διεύθυνσις έγκληματολογικών ερευνών ('Υ
πηρεσία ’Ασφαλείας). IV. Ό  έν στολή Κλάδος. V. Οί Ντέτεκτιβ (6 έν πολίτικη περιβολή Κλάδος). 
VI. Επιστήμη καί έγκλημα. VII. Κλοπή καί άπάτη. VIII. Φόνος. IX. Ή  Άστυνόμευσις τοϋ 
Λονδίνου. X. Τό Γυναικεϊον ’Αστυνομικόν Σώμα. XI. Έκπαίδευσις. XII. Οί ’Ανώτεροι ’Αξιωματι
κοί. XIII. Ό  άγων τοϋ άστυφύλακος. XIV. Τό μέλλον τής ’Αστυνομίας

*Κ ρ ι τ ι κ ή τοϋ κ. Ronald Howe. Βοηθοΰ (Άρχηγοΰ) τής Σκότλαντ—Γυάρδ.'Ο Anthony 
Martienssen συνέγραψεν ένα ευχαρίστως άναγιγνωσκόμενον βιβλίον περί τής ’Αστυνομίας καί 
τής μάχης εναντίον τοϋ εγκλήματος, δ,τι άκριβώς οί’Αμερικανοί ονομάζουν «εφαρμογή τοϋ Νόμου». 
Εις τούς οπωσδήποτε ενδιαφερομένους διά τό άντικείμενον θά ήθελα νά συστήσω τό βιβλίον αύτό.

Είς τήν Χώραν αύτήν, (Σ. Μ. Μεγάλην Βρεττανίαν) ήμεϊς οί άνήκοντες είς τήν ’Αστυνο
μίαν έξαρτώμεθα, έν πολλοϊς, έκ τής συνδρομής, ήν μας παρέχει τό κοινόν, τό όποιον ύπηρετοϋμε. 
Συνεπώς δσα περισσότερα περί τής ’Αστυνομίας γνωρίζει τό κοινόν τόσον καλλίτερον θά έπιτευχθή 
ή άμοιβαία κατανόησις. Παρήλθεν άρκετός χρόνος άπό τότε πού ή τελευταία περί τοϋ ίδιου θέματος 
πραγματεία έξεδόθη. Έν τώ μεταξύ έπήλθον μεταβολαί. Τό βιβλίον αύτό προσφέρει μίαν σημαν
τικήν υπηρεσίαν,ήτις συνίσταται είς τήν άνάλυσιν αύτών τών μεταβολών άπό τήν σκοπιάν τοϋ έξωθι 
παρατηρητοΰ.

Ένώ προσωπικώς δέν συμφωνώ μέ μερικές κρίσεις έν αύτώ καί δεν δύναμαι βεβαίως ν’ 
άναλάβω εύθύνην διά τάς έκφρασθείσας γνώμας, γνωρίζω δμως καλώς δτι ό Anthony Marti
enssen ήρεύνησε τό θέμα μέ τον ύψηλότερον ζήλον καί ένθουσιασμόν. Άπό πολλές συζητήσεις 
πού είχα μετ’ αύτοΰ απέκτησα τήν έντύπωσιν οτι ένώ είναι ένα διακεκριμένος δημοσιογράφος, 
εργαζόμενος είς μεγάλην έφημερίδαν θά έδει, αν ακολουθούσε τήν κυριωτέραν κλίσιν του, νά είναι 
ένας άριστος άστυνομικός.

(1) Τοπικαί Άστυνομικαί Άρχαί είναι συλλογικά αιρετά Όργανα (Έπιτροπαί) Τοπικής 
Αύτοδιοικήσεως τών Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων.

(2 ) Πρόσωπον υψηλής περιοπής, είς δ άνετέθη ή προεδρία τής ’Επιτροπής διά τήν μελέτην 
τής Αστυνομικής μεταπολεμικής πραγματικότητος. Τά δέ συμπεράσματα αύτής, έφαρμοσθέντα, 
έβελτίωσαν τάς συνθήκας ζωής τών Αστυνομικών.

(3) Άναφέρεται είς τήν έπίδρασιν τής δωρεάν διανομής τροφίμων, παροχής στέγης καί ρου
χισμού, ή διακοπή τών οποίων έπέδρασεν έπί τοϋ οικονομικού παράγοντος.
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ήσυχία της Χώρας έξαρτάται κατά μεγάλο μέρος έκ της έπαρκείας της ’Αστυνομίας 
της καί του τρόπου καθ’ δν αΰτη εργάζεται.

Εις τό παρόν βιβλίον προσεπάθησα να επιτύχω τρία τινά : Να περιγράφω 
τήν ’Αστυνομίαν καί τήν έργασίαν της δπως είναι σήμερον, νά υπογραμμίσω καί 
σχολιάσω τάς μεταβολάς, αίτινές έλαβον χώραν καί νά κάνω μερικάς προτάσεις, 
ίδικής μου έμπνεύσεως, διά τήν βελτίωσιν. Σκοπός μου, κατά τήν συγγραφήν τοϋ 
βιβλίου, ήτο ή έξέτασις της ’Αστυνομίας τοϋ παρόντος καί των μελλοντικών της 
προοπτικών, παρά ή άναδρομή εις τό παρελθόν. Κατ’ άκολουθίαν, ιστορίαν θ’ άνεύ- 
ρετε πολύ όλίγην.

’Επί πλέον κατέβαλα κάθε δυνατήν προσπάθειαν νά καταστήσω πλέον κατα
νοητά τά σπουδαιότερα σημεία του διά της παρεμβολής πραγματικών γεγονότων, 
νά διατυπώσω τήν θεωρίαν Άστυνομεύσεως, δεικνύων πώς αΰτη εφαρμόζεται έν 
τή πράξει καί έλπίζω,—παρ’ δτι ό άναγνώστης θά αίσθανθή τήν παράλειψιν ηρωικών 
επεισοδίων τοϋ 18ου αίώνος—δτι τό ένδιαφέρον του θά παραμείνη άμείωτον—ώς 
καί τό ιδικόν μου ήτο—άπό τήν ποικιλίαν τών άνθρωπίνων σφαλμάτων καί τής άν- 
θρωπίνης συμπεριφοράς μέ τά όποια ή ’Αστυνομία καθημερινώς άσχολεΐται.

Το βιβλίον βασίζεται σχεδόν έξ ολοκλήρου επί τών άμέσων παρατηρήσεών 
μου επί τής ’Αστυνομίας. Εις άς περιπτώσεις έβασίσθην εις ΰλην «δευτέρας χειρός» 
κατέβαλα πάσαν φροντίδα διά τον έλεγχον τής άκριβείας της.

Κατά τήν συλλογήν τών στοιχείων ήλθον εις επαφήν μέ όγδοήκοντα περίπου 
’Αξιωματικούς τής ’Αστυνομίας, δλων τών βαθμών, εύαρίθμους άνωτάτους πολιτι
κούς υπαλλήλους, οίτινες άσχολοϋνται μέ τήν ’Αστυνομίαν εις τό Ύπουργεΐον τών 
’Εσωτερικών. ’Επεσκέφθην ένα άριθμόν ’Αστυνομικών Σωμάτων (τοπικών) (‘ ) 
εις διάφορα σημεία τής Χώρας, παρακολουθήσας ταϋτα έν τή έκτελέσει τών καθη
κόντων των. Διήλθον όλίγας ήμέρας εις τά δύο κυριώτερα έκπαιδευτικά Κέντρα, εις το 
Police College (’Αστυνομικόν Κολλέγιον) τού Ryton καί εις τήν Scotlant Yard’ 
Detective School (Σχολή Ντέτεκτιβ τής Σκώτλαντ Γυάρδ) τοϋ Hendon. Εις 
αυτήν ταύτην τήν Σκώτλαντ Γυάρδ ήνάλωσα τον δχι εύκαταφρόνητον χρόνον τών 
τεσσάρων μηνών, συλλέγων στοιχεία τόσον άπό τούς Ντέτεκτιβ (5) δσον καί απο 
τούς ’Αστυνομικούς έν στολή (τάξεως). ’Εγώ δμως δέν είμαι ’Αστυνομικός καί κατ’ 
ανάγκην τό βιβλίον τούτο έγράφη—υπό μή ’Αστυνομικού άλλά—ύπό επιστητού, 
δστις είδε τό άντικείμενον του έκ τών έξω. Καί ένώ τό γεγονός αύτό θά ήδύνατο νά 
είναι, ύπό μίαν έποψιν, μειονέκτημα, έν τούτοις συνέτεινε εις τό νά δώ τό θέμα απο 
«αντικειμενικήν σκοπιάν καί νά περιγράφω καί έξετάσω ζητήματα γνωστότατα εις 
τήν ’Αστυνομίαν, άλλ’ έπί τών όποιων τό πολύ κοινόν έχει παντελή άγνοιαν.

Σέ δύο ή τρία σημεία τοϋ βιβλίου φαίνομαι μάλλον αύστηρός προς τούς συγ
γραφείς ’Αστυνομικών διηγημάτων. Κατ’ ούδένα τρόπον θέλω νά κητηγορήσω το 
έργον των—δεδομένου δτι πολλοί είναι οί τερπόμενοι έκ τοιούτων άναγνωσματων— 
πλήν δμως θεωρώ σκόπιμον τά ύπ’ αύτών γραφόμενα νά συμφωνούν προς τά πραγ
ματικά καί ν’ άποφεύγωνται σοβαρώτατα σφάλματα εις αύτά.

Καί τέλος τό βιβλίον αύτό δέν είναι μία συνηγορία διά τήν ’Αστυνομίαν και 
δέν έγράφη διά τήν ύποστήριξιν αύτής. Ή  ’Αστυνομία δέν έχει άνάγκην διαφημισεως. 
Κατεβλήθη προσπάθεια νά έκτεθοϋν τά ζητήματα άντικειμενικώς, μέ τήν σχετικήν 
κριτικήν έπ’αύτών, καί ν’ άναπτυχθή ή έφαρμοζομένη εις τήν Χώραν αύτήν—Μ. Βρετ- 
τανίαν—θεωρία καί πρακτική τοϋ ’Αστυνομικού έργου.

ANTHONY ΜΑRTIENSSEN
(  Συνεχ ίζετα ι)

( 9) Αί κατά τόπους Άστυνομικαί Υπηρεσία'., έξαρτώμεναι έκ τών Δημοτικών ’Αρχών 
ονομάζονται «Τοπικά ’Αστυνομικά Σώματα».

(5) Αστυνομικοί, έκτελοϋν τήν υπηρεσίαν ’Ασφαλείας έν πολιτική περιβολή.
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A 1 Α Π Ε Ρ Γ I A 1
‘Υπό χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΑ Ύπαστυν. Α"

1. —'Ορισμός καί χαρακτηρ ιστικά στο ιχ ε ία  άπεργίας.
2. —'Ισ τορ ική  εξέλιξις τής άπεργίας.
■3.—Φύσις τής άπεργίας.
4. —Νομική θεμελίωσις τής άπεργίας.
5. —Δ ικαιολογητική βάσ ις Νομικής θεμελιώσεως τής άπεργίας.
6. —Είδη κα ι μορφαί άπεργίας.
7. —Ή  ελευθερία τής εργασίας.
S.—Ο ικονομικοί σννέπειαι άπεργίας.
9.—Λ ί άπεργ ία ι δημιουργούν ζητήματα Δ ημοσίας τάξεως.

1 .  'Ορισμός καί χαρακτηριστικά στοιχεία άπεργίας.
’Απεργίαν καλοϋμεν τήν έκουσίαν, συλλογικήν καί προσχεδιασμέ- 

νην αναστολήν παροχής έξηρτημένης εργασίας, επί σκοπώ βελτιώσεως 
τών δρων αύτής ή έπιτυχίας άλλων έπαγγελματικών ώ φελημάτω ν.

Άναλύοντες τον ορισμόν της άπεργίας εύρίσκομεν τά στοιχεία εκείνα άτινα 
δέον νά συντρέχωσιν, ίνα άποχή εργαζομένων έκ της έργασίας των χαρακτηρίζεται 
και συνιστα απεργίαν.

Ταϋτα είναι :
α) Τό εκούσ ιο ν τή ς αποχής. Τουτέστιν ή ήθελημένη τών έργαζομένων 

άποχή έκ τής έργασίας των. "Οθεν ή άναγκαστική άποχή τών έργαζομένων έκ τής 
έργασίας των δεν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς άπεργία.

β) 'Η σ υλλο γ ικό τη ς  τή ς άποχής τώ ν  έργαζο μ ένω ν . Δηλαδή ή 
έ'νταξις τών έργαζομένων εις τ ι έργατικόν σωματεΐον, δπερ κηρύσσει καί κατευθύνει 
τά τής άπεργίας.

γ ) Ό  κο ινός τώ ν  άπ ερ γώ ν ά γ ω ν ισ τ ικ ό ς  σκοπός. ’Ήγουν ή ύπό 
τών άπεργών έκ κοινού έπιδίωξις τών αύτών ώφελημάτων.

δ) Ή  συνω μ ολογημ ένη  κ α ί προϋπάρχουσα σ χ έσ ις  έξη ρ τη μ ένη ς 
ερ γα σ ία ς . Ή  έν λόγω σχέσις δέον νά προϋπάρχη μεταξύ έργαζομένων καί έργο- 
δοτων καί

ε) 'Ο έ π α γ γ ελ μ α τ ικ ό ς  χαρακτήρ τώ ν έ π ιδ ιώ ξ εω ν  τώ ν  ά π ερ 
γώ ν , π.χ. ή αΰξησις τών ήμερομισθίων, ή έλάττωσις τών ωρών έργασίας κλπ.

Κατόπιν τών άνωτέρω μία συλλογική άποχή τών έργαζομένων έκ τής έξηρ
τημένης έργασίας των, έπί σκοπώ άνατροπής τής Κυβερνήσεως δέν άποτελεϊ άπερ- 
γίαν. Παρά ταΰτα διαπρεπείς νομικοί καί κοινωνιολόγοι ώς οί Ρ. Durand, Hans, 
Nipperdey θεωρούν ώς άπεργίας καί τάς έχούσας πολιτικάς ή κομματικάς έπιδιώ- 
ξεις τοιαύτας.

Ή  άπεργία, τουτέστιν ή άποχή έκ τών μαθημάτων, τών φοιτητών δέν άπο- 
τελεΐ τοιαύτην, έλλείψει τού στοιχείου—έξηρτημένη έργασία—'Ωσαύτως καί ή άπερ
γία τών δικηγόρων, τών ιατρών καί γενικώς ή άπεργία τών άσκούντων έλεύθερα 
επαγγέλματα δέν πληροί τήν νομικήν έννοιαν καί κοινωνικήν πραγματικότητα τής 
άπεργίας, διά τον αύτόν ώς άνω λόγον.

2. 'Ιστορική έξέλιξις τής άπεργίας.
'Η άπεργία. ένεφανίσθη άμα τή άνατολή τού 18ου αΐώνος, ώς μία ιδιωτική 

ύπόθεσις, ήτις άφεώρα τούς έργαζομένους καί τούς έργοδότας καί άνευ ούδενός άντι- 
κτύπου έπί τής έν γένει οικονομικής καί κοινωνικής ζωής. Προϊόντος δμως τού 
χρόνου, αυτή κατέστη μέγα κοινωνικόν καί οικονομικόν πρόβλημα, δπερ έπέφερε
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• ριζικάς διαφοροποιήσεις εις την οικονομικήν Δημοσίαν ζωήν καί εις τήν κοινωνικήν 
τοιαύτην.

Διά τήν άρχαιότητα δέν δύναται νά γίνη λόγος περί τής λέξεως άπεργία, ύπό 
τήν σύγχρονον αυτής έννοιαν. Παρά ταΰτα οί άσχοληθέντες μέ τό θέμα τοϋτο χαρα
κτηρίζουν ώς άπεργίαν τήν έξοδον των 'Ισραηλιτών έξ Αίγυπτου ώς καί τήν έκ Ρώ
μης άποχώρησιν των Πληβείων κατά τον δον π.χ. αιώνα, ήτις εΐχεν ώς άποτέλεσμα 
τήν δημιουργίαν του Θεσμού τών Δημάρχων, έκλεγομένων έκ τών πληβείων.

Μέχρι τοϋ 18ου αιώνος δέν δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν περί άπεργίας, καθ’ 
όσον αΰτη έθεωρεΐτο: α )ώ ς προσβολή κατά τής άποθεωμένης ελευθερίας τής εργα
σίας καί β ) ώς συνωμοσία κατά τοϋ ελευθέρου εμπορίου καί ώς έκ τούτου άπηγο- 
ρεύετο. Ό  18ος αιών χαρακτηρίζεται ύπό πλήθους άπεργιών μετά βιαιοπραγιών, 
καταστροφών καί αιματοχυσιών, διά τον λόγον ότι, τότε οί έργάται άπέδιδον τήν 
δυστυχίαν των εις τήν εισαγωγήν τών μηχανών έν τή βιομηχανία, διό καί προέβαι- 
νον εις τήν καταστροφήν αυτών. Ή  έκδηλωθεϊσα τότε τάσις προς καταστροφήν τών 
μηχανών άντιμετωπίσθη διά θεσπίσεως νόμου προβλέποντος τήν ποινήν τοϋ θανάτου 
κατά τών έκτελούντων τοιαύτας πράξεις.

Ή  πρώτη ώργανωμένη άπεργία έξεδηλώθη έν ’Αμερική τώ 1740.
Έν ’Αγγλία μεγάλη σχετικώς άπεργιακή κίνησις παρετηρήθη κατά τά έτη 

1824—1842. Βραδύτερον τό 1852 έξεδηλώθησαν έκεΐ αί πλέον γνωσταί άπεργίαι 
τών ναυτεργατών καί άνθρακωρύχων.

'Ωσαύτως έν Γαλλία έσημειώθησαν πολλαί άπεργίαι καί κυρίως μετά τον Γαλ- 
λοπρωσσικόν πόλεμον τοϋ 1870 καί τήν κήρυξιν τής Κομμούνας τών ΙΙαρισίων 
τοϋ 1871.

Παρ’ ήμϊν αί άπεργίαι χρονολογούνται άπό τά πρώτα μετά τήν άνεξαρτησίαν 
τοϋ γένους έτη. Ή  έντονωτέρα άπεργία ύπήρξεν κατά τά έτη 1879—1883 εις Έρ- 
μούπολιν, συνεπεία τής παρατηρηθείσης οικονομικής κρίσεως. Μετά ταϋτα έπηκο- 
λούθησαν άπεργίαι έν Πειραιεΐ, έν Πύργω, έν Βόλω καί ιδίως έν Λαυρίω. 'Η κυρίως 
όμως άπεργιακή κίνησις μέ συνδικαλιστικόν αίτημα τήν άναγνώρισιν τών έπαγγελ- 
ματικών σωματείων, ώς έκπροσώπων τής έργατικής τάξεως, ήρξατο έμφανιζομένη 
μετά τό 1900.

'Η σπουδαιοτέρα παρ’ ήμΐν άπεργία είναι ή τοϋ έτους 1924, ώσαύτως κατα 
τό θέρος τοϋ έτους 1936 ένεφανίσθη άπειλή μεγάλης άπεργίας, ήν εύνοοϋσε τό κομ
μουνιστικόν κόμμα τής Ελλάδος. 'Η έν λόγω άπειλή έδωσεν άφορμήν εις τον τότε 
Πρωθυπουργόν άείμνηστον I. Μεταξάν νά θεωρήση τήν χώραν έν κινδύνω καί να 
κηρύξη τήν Δικτατορίαν τής 4ης Αύγουστου.

3. Φύσις τής άπεργίας.
'Η λέξις άπεργία είναι δημιούργημα τών νεωτέρων χρόνων. Αύτη άποτελεΐ 

■φαινόμενον συλλογικόν έξεταζόμενον ύπό τής κοινωνικής Παθολογίας.
Ή  άπεργία, ώς προελέχθη, ένεφανίσθη κατ’ άρχήν ώς ιδιωτική ύπόθεσις 

εργατών καί έργοδοτών καί ώς πράξις άδιάφορος διά πάντα τρίτον, όστις δέν ύφί- 
στατο τον έξ αυτής άντίκτυπον.

Σήμερον, ή άπεργία, άποτελεΐ φαινόμενον οικονομικόν, κοινωνικόν καί ένίοτε 
πολιτικόν, ούτινος ή γένεσις οφείλεται εις τήν τεχνικήν έξέλιξιν καί τό οικονομικόν 
σύστημα παραγωγής καί διανομής τών άγαθών.'Η συνδικαλιστική όργάνωσις τών 
εργατών, ή βιομηχανική συγκέντρωσις τοϋ κεφαλαίου καί ή έπιβολή τής διευθυνο- 
μένης οικονομίας τοϋ Κράτους, μετέβαλον τήν άρχικήν μορφήν τής άπεργίας καί 
•σήμερον αΰτη στρέφεται πλέον κατά τής όλότητος καί τοϋ Κράτους.

'Ο σκοπός τής άπεργίας δέν είναι πλέον ό έξαναγκασμός τοϋ έργοδότου, άλλά 
ό έξαναγκασμός τοϋ ύφισταμένου τά έκ τής άπεργίας έπακόλουθα καταναλωτικού
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κοινού νά παρέμβη καί νά προκαλέση την ύποχώρησιν τοϋ Κράτους καί του εργο
δότου.

4. Νομική θεμελίωσις τής απεργίας.
'Η άπεργία, άφ’ ής αΰτη έξεδηλώθη ώς συλλογικόν φαινόμενον, έχαρακτη- 

ρίσθη απανταχού ώς άδίκημα. 'Η τοιαύτη ιδέα περί τής άπεργίας διετηρήθη έν 
’Αγγλία μέχρι τοϋ έτους 1887, ότε βάσει τοϋ νόμου «Περί συνωμοσίας καί προστα
σίας τής ιδιοκτησίας» ή συλλογική ένωσις έπαυσε νά θεωρήται άδίκημα. Τό έτος 1927 
ό νόμος «Περί εργατικών διαφορών» έτροποποίησεν τό προηγούμενον νομικόν καθε
στώς καί τελικώς έν τή έν λόγω χώρα άπό τοϋ έτους 1946 άνεγνωρίσθη διά νόμου· 
ή άπεργία ώς δικαίωμα των έργατών.

Έ ν Γαλλία, τό Σύνταγμα τής 11ης Φεβρουάριου 1950, πανηγυρικώς άνεγνώ- 
ρισεν ώς νόμιμον τό δικαίωμα τής άπεργίας των έργατών.

Παρ’ ήμϊν τό άρθρον 167 τοϋ Π. Κώδικος μέχρι τοϋ έτους 1920 άπηγόρευε 
την παρά τών έργατών ομαδικήν παΰσιν τής έργασίας ώς καί τήν πρόκλησιν προς, 
απεργίαν. Τό έν λόγω άρθρον κατηργήθη διά τοϋ Ν. 2111/1920.

"Ηδη καί παρ’ ήμϊν ή άπεργία άνεγνωρίσθη ώς δικαίωμα τών έργατών, πλήν 
τών περιπτώσεων τών άρθρων 293—296 τοϋ νέου Π.Κ., άτινα τιμωροΰν τήν άπεργίαν 
τήν γενομένην εις καταστήματα ή έγκαταστάσεις έξυπηρετούσας τήν εις τό κοινόν 
προμήθειαν άρτου, ΰδατος, φωτισμοΰ, θερμότητος ή κινητήριου δυνάμεως, οσάκις 
αΰτη κηρύσσεται άνευ έγκαιρου προς τήν οίκείαν ’Αρχήν καί τον έργοδότην προει- 
δοποιήσεως ή οσάκις αΰτη παρατείνεται κακοβούλως καί προκύπτει κατόπιν τούτου· 
κατάστασις κοινής άνάγκης.

Σχετικώς μέ τό ζήτημα τής άπεργίας, ήτις έχει πλέον άναγνωρισθή ώς δι
καίωμα τών έργαζομένων, όμιλοϋν παρ’ ήμϊν οί κάτωθι Νόμοι καί Ψηφίσματα.

α) Ν. 2111/1920.
β) Τό άρθρον 8 τοϋ Ν. 2151/1920.
γ ) Οί Νόμοι 3453/1928 καί 5458/1932.
δ) Τό άρθρον 10 τοϋ Α.Ν. «Περί συλλογικών διαφορών έργασίας».
ε) Τό άρθρον 2 τοϋ Α.Ν. «Περί άδειών κλπ.». 

στ) Τό Γ' ψήφισμα τοϋ 1946 καί 
ζ) Τό ΛΘ'. ψήφισμα τής 7-12-1947.

5. Δικαιολογητική βάσις νομικής θεμελιώσεως τής άπεργίας.
Άναμφηρίστως ό έργαζόμενος, ιδία κατά τό παρελθόν, κατά τήν διαπραγμά

τευσή του μετά τοϋ έργοδότου έπί τών όρων τής συμβάσεως καί κυρίως προς καθο
ρισμόν τοϋ ήμερομισθίου του, εύρίσκετο εις μειονεκτικήν θέσιν έναντι τούτου. Διότΐ- 
ό έργαζόμενος πιεζόμενος έκ τών πάσης φύσεως άναγκών του ύπεχρεοΰτο καί έδέ- 
χετο οίονδήποτε δρον έργασίας καί οίονδήποτε ημερομίσθιον, δπερ τοϋ προσεφέρετο- 
ύπό τοϋ έργοδότου, δστις έχων τήν οικονομικήν ΐσχύν καί τήν δύναμιν έξευρέσεως 
έργατικών χειρών άπό την στρατιάν τών άνέργων, έπέβαλλεν τάς άξιώσεις του.

Συνεπώς ή φαινομενική συνάντησις καί σύμπτωσις τών βουλήσεων τών συμ- 
βαλλομένων έργατών τε καί έργοδοτών, κατά τήν κατάρτισιν τής συμβάσεως τής 
έργασίας, ήτο καθαρώς θεωρητική καί ιδιαιτέρως εύνοϊκή διά τον έργοδότην.

Τήν τοιαύτην πραγματικήν άνισότητα άπεκαθίστα ή άπεργία διά τής ισχύος 
τής συντονισμένης συλλογικής δυνάμεως τής έργασίας, ήτις διά τής άποχής έκ τής 
έργασίας δέν έστέρει τον έργοδότην μόνον άπό τοϋ κέρδους, άλλά καί τον έξέθετεν 
εις μυρίους κινδύνους, οΐτινες προήρχοντο συνεπεία τοϋ συναγωνισμού έκ μέρους, 
τών όμοειδών έπιχειρήσεων. Διό ούτος, ό έργοδότης, έπειθαναγκάζετο εις λογικάς 
καί δικαίας παραχωρήσεις προς τούς έργαζομένους.
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Τοιουτοτρόπως έθεωρήθησαν τά έκ των άπεργιών έπερχόμενα οικονομικά 
έπιτεύγματα ως άπόδοσις προϊόντος της εργασίας των εργαζομένων. Τουτέστιν, 
άνεγνωρίσθη ότι ή άπεργία άπετέλει μίαν φυσικήν δύναμιν άντίρροπον τής τάσεως 
των εργοδοτών, ήγουν μίαν ούτως είπεΐν νόμιμον άμυναν προς προάσπισιν ενός δι
καιώματος των εργαζομένων, τό όποιον ούδεμία διάταξις Νόμου ήτο δυνατόν νά 
παρείδη καί τοιουτοτρόπως ή άπεργία άνεγνωρίσθη σύν τώ χρόνω υπό της νομοθε
σίας άπάντων των Δημοκρατικών Κρατών ώς δικαίωμα τών εργαζομένων.

6. Είδη καί μορφαί άπεργιών.
Αί άπεργίαι άρχονται διά τοϋ όρου—κήρυξις τής άπεργίας— καί τερματί

ζονται διά τοιούτου—λύσις τής άπεργίας.—Αύται διακρίνονται εις ά μ υ ντ ικ ά ς  καί. 
έ π ιθ ε τ ικ ά ς .

’Αμυντικάς καλοϋμεν τάς κηρυσσομένας προς ύπεράσπισιν υφισταμένων 
επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενώ έπιθετικάς καλοϋμεν τάς κηρυσσομένας προς 
έπίτευξιν νέων επαγγελματικών ή οικονομικών διεκδικήσεων.

'Ωσαύτως αί άπεργίαι διαιρούνται καί διακρίνονται εις τά εξής είδη:
α) Τό μποϋκοτάζ.
β) 'Η στράϊκ  ίν ν τη τα ίη λ . 'Η άπεργία αΰτη αποτελεί ίδιάζουσαν 

μορφήν, καθ’ όσον οί έργάται προειδοποιούν τον έργοδότην περί τής μελλούσης 
άπεργίας των, ενώ έτεροι προσφέρονται προς άντικατάστασιν τών άπεργών έκ συν- 
εννοήσεως μετ’ αύτών, άλλά καί ούτοι εύθύς ώς άναλάβουν έργασίαν έγκαταλείπουν ■ 
τάς θέσεις των.

'Ο τρόπος οδτος καθιστά άνίκανον τον έργοδότην προς άνεύρεσιν έργατών 
έπιθυμούντων πραγματικώς νά έργασθώσιν καί συνεπεία τούτου έξαναγκάζεται εις 
παραχωρήσεις καί

γ ) 'Η λευκή  ά π ερ γ ία , καθ’ ήν οί έργαζόμενοι προσέρχονται εις τον συ
νήθη τόπον τής έργασίας των (έργοστάσια κλπ .) χωρίς καν νά έργάζωνται.

7 . Ή ελευθερία της έργασίας,
"Ηδη άς έξετάσωμεν τήν περίπτωσιν καθ’ ήν, κατά κηρυχθεϊσαν άπεργίαν 

εις τινα έπιχείρησιν, τινές τών έργαζομένων δεν έπιθυμοΰν νά συμμετάσχουν τής 
άπεργίας, άλλ’ άντιθέτως έπιθυμοΰν νά έργασθοΰν. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην τ ί
θεται τό έρώτημα: έχωσιν τό δικαίωμα οί άπεργοσπάσται νά έργασθώσιν, έφ’ όσον 
ή άπεργία είναι νόμιμος καί δικαίωμα τών έργατών;

Ή  άπάντησις έπί τοϋ έρωτήματος τούτου είναι καταφατική, διότι έπί τή 
βάσει ποιας λογικής καί τίνος δικαίου θά έπαραδεχόμεθα ώς δικαίωμα τοϋ έργάτου 
τήν κάθοδον εις άπεργίαν καί ούχί ώς λογικήν καί δικαίαν τήν άξίωσιν έτέρου νά 
έργασθή; Διό όρθώς άνεγνωρίσθη ότι, ώς εις καί πλείονες όμοΰ έργάται δύνανται νά 
άπεργήσουν έλευθέρως, ουτω εις ή πλείονες τοιοΰτοι δύνανται ού μόνον νά μή μετά- 
σχουν τής άπεργίας, άλλ’ άντιθέτως νά άξιώσουν όπως προστατευθοΰν εις τήν πραγ- 
ματοποίησιν τής άποφάσεώς των ταύτης.

Σχετικώς μέ τήν έλευθερίαν τής έργασίας οί Waldeck—Rousseau καί ό 
Κλεμανσώ ειπον «τό δικαίωμα ένός έργάτου νά έργασθή είναι έξ ίσου σεβαστόν, 
όσον καί τό δικαίωμα δεκακισχιλίων άλλων νά άπεργήσουν».

Κατόπιν τών άνωτέρω έπεται δ τ ι:α ) οί άπεργοί δέν δύνανται άλλ’ ούδέ καί 
δικαιούνται νά παρεμποδίσουν τήν έργασίαν τών άπεργοσπαστών καί β) Τό Κράτος 
ύποχρεοϋται νά προστατεύση τήν έργασίαν τών άπεργοσπαστών, τουτέστιν τήν έλευ
θερίαν τής έργασίας.

*
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8. ΟΙκονομικαί συνέπειαι απεργιών.
Αί απεργία1, σήμερον στρέφονται κυρίως κατά τοϋ Κράτους καί τής κοινω

νικής όλότητος, έξαρτώσαι τήν έπιτυχίαν ή άποτυχίαν των έκ τής στάσεως των 
άπεργών καί δευτερευόντως στρέφονται κατά των έργοδοτών.

Επομένως αί άπεργίαι ώς στρεφόμενα', κατά τοϋ Κράτους προσβάλλουν τήν 
κοινωνικήν καί Εθνικήν οικονομίαν. Ωσαύτως δέ ζημιοϋν καί τούς ίδιους τούς εργα
ζομένους, ώς έκ τής άπωλείας των ήμερομισθίων των ήμερων άποχής έκ τής έργα- 
σίας των. Παρά ταΰτα δέον νά όμολογηθή δτι ή άπεργία υπήρξε μέσον καί άνόδου 
τής υλικής, εύημερίας των έργαζομένων καί έξυψώσεως τής ήθικής αύτών προσω- 
πικότητος.

Κατά τήν σημειωθεϊσαν έν έτει 1947 άπεργίαν εις τήν Γαλλίαν άπωλέσθησαν 
έν συνόλιρ 22 έκατομμύρια ήμερομισθίων, μέ σοβαρώτατον άντίκτυπον επί τής όλης 
οικονομίας τής χώρας ταύτης.

Προς σαφή κατανόησιν των οικονομικών έπακολούθων των άπεργιών καί των 
έκ τούτων προκυπτόντων σοβαρωτάτων ζητημάτων διά το κοινωνικόν σύνολον καί 
τό Κράτος γενικώς, άρκεΐ νά άναμνησθώμεν τά πρόσφατα δημοσιεύματα τών έφη- 
μερίδων σχετικώς μέ τά διαδραματισθέντα έν ’Αγγλία, συνεπεία τής έκεΐ άπεργίας 
τών σιδηροδρομικών, ής ενεκεν ή χώρα αυτή έκηρύχθη εις κατάστασιν άνάγκης.

9. Α ί άπεργίαι δημιουργούν ζητήματα Δημοσίας Τάζεως.
Ή  επιθυμία τών άπεργοσπαστών περί συνεχίσεως τής έργασίας των, ώς είναι 

εύνόητον, βάλλει κατά τών άπεργών καί κατ’ αύτής ταύτης τής άπεργίας, ής τήν 
έπιτυχίαν θέτει έν κινδύνω. Διά τον λόγον άκριβώς τούτον οί άπεργοί προς ένίσχυσιν 
τών άπόψεών των καί προς διατήρησιν τοϋ άπεργιακοϋ των άγώνος προβαίνουν ούχί 
σπανίως εις πράξεις βίας κατά τών άπεργοσπαστών καί είς φθοράς μηχανικών έγκα- 
ταστάσεων κλπ. Διά τούς λόγους τούτους κατά τήν διάρκειαν άπεργιών πολλά καί 
δύσκολα ζητήματα Δημοσίας Τάξεως δημιουργοΰνται. Διό τό Κράτος διά τών άρμο- 
δίων αύτοΰ οργάνων, τών άστυνομικών, λαμβάνει έξαιρετικά μέτρα τάξεως προς 
πρόληψιν φθορών καί συγκρούσεων μεταξύ τών άπεργών καί άπεργοσπαστών. Παρά 
ταϋτα, δυστυχώς πολλάκις, κατά τάς άπεργίας λαμβάνουν χώραν συγκρούσεις όξύ- 
ταται καί πραγματικαί μάχαι διεξάγονται, μεθ’ δλων τών έπακολούθων τής μισαλ
λοδοξίας καί τής βαρβαρότητος.

Περί τών ένεργειών τής ’Αστυνομίας κατά τάς άπεργίας καί γενικώτερον κατά 
τάς δημοσίας συναθροίσεις καί τοϋ τρόπου άντιμετωπίσεως τούτων έλπίζομενϊδτι 
λίαν προσεχώς θά έπανέλθωμεν διά σχετικού ήμών άρθρου.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ένταϋθα έκ προθέσεως ούδείς λόγος έγένετο περί τής 
ιδιορρύθμου άπεργίας τών δημοσίων υπαλλήλων περί τής νομιμότητος τής οποίας 
-αί γνώμαι τών έπιστημόνων διΐστανται.
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“ΙΠ Π Ο  Α Υ Τ Ο Σ ,,
0  «ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ)) είναι ή δεύτερη τραγωδία τού με

γαλειώδους έφετεινού Φεστιβάλ τής Έπιδαύρου καί ή δεύ
τερη... έκδοση του Ευριπίδη άφοϋ ό πρώτος «Ιππόλυτος» 
δεν τον ικανοποιούσε καθόλου. Στον πρώτο του 'Ιππόλυτο 
ό Εύριπίδης παρουσίασε τη Φαίδρα σάν μια γυναίκα κακή 
καί φιλήδονη, πού κατέστρεψε τον κατά πάντα άγ ιο ν 'Ιπ
πόλυτο.

Στην παλινωδία τού δεύτερου 'Ιππόλυτου, ό Εύριπίδης 
παρουσιάζει τήν τραγωδία ύπό μορφήν πού ικανοποιεί τε
λείως καί τον πιο δύσκολο θεατή. Μάς δίνει μιά Φαίδρα 
θαυμάσια ψυχολογημένη καί πολύ δυστυχισμένη γυναίκα, 

ένώ στον πρώτο 'Ιππόλυτο άφηνε νά διαφανή ότι ή Φαίδρα δεν είχε δίκαιη μετα- 
χείρηση στά αίσθήματά της καί δεν είχε προσπαθήσει νά νοιώση τον χαρακτήρα
της' , , 'Τήν τραγωδία « Ιπ π ό λ υ τ ο ς »  τή γνωρίζουμε καί μέ τον τίτλο «Φ αίδρα»
πού ό ’Αριστομένης Προβελέγγιος—«Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου»—ειχεν δια
σκευάσει καί τήν παρουσίασε στις 10 Σεπτεμβρίου τού 1919, στο Δημοτικό Θέατρο 
’Αθηνών. Λόγω δέ τού θέματος μέ τό όποιον είναι περιβεβλημένη ή μορφή τού 'Ιπ 
πόλυτου, έρρίφθη ή ιδέα χρησιμοποιήσεως γυναίκας ήθοποιοΰ στον ρόλο τού 'Ιππό
λυτου. ’Έτσι, στο Θέατρο « ’Ολύμπια» κατά τό έτος 1916, τον ρόλο του 'Ιππόλυτου 
ερμήνευσε ή Κούλα Ζερβού καί κατά τό έτος 1924, ή Ξαβερία Κανελλοπούλου. 
’Αργότερα όμως, ό ρόλος τού 'Ιππόλυτου περιήλθεν εις άρρενας έρμηνευτάς.

’Εκείνο πού στον 'Ιππόλυτο έχει μεγαλύτερη σημασία, είναι τό ότι ό Εύρι
πίδης δεν μάς δίνει λύση καμμία. Παρουσιάζει καί τά τρία κεντρικά πρόσωπα έξ 
ίσου άθώα. Μάς δείχνει τή Φαίδρα σάν μιά πιστή καί σεμνή σύζυγο ενός κάπως 
ελαφρού άνδρός, τού Θησέα. Μάς δείχνει τον 'Ιππόλυτο σάν έναν ήρωα πού άρνεΐται 
νά προσαρμοσθή στις καθημερινές απαιτήσεις τής ζωής καί πιστεύει ότι μόνος αύτός 
μπορεί νά παραβιάση τούς φυσικούς κανόνες τής ζωής καί νά ζήση εντελώς άντίθετα 
απ’ τή φύση. Καί τέλος μάς παρουσιάζει τήν απρόσωπη κοσμική δύναμη, ύπό τήν 
μορφή τής ’Αφροδίτης, ή οποία τον εκδικείται σκληρά διότι τήν περιφρονεΐ...

Δέν θάπρεπε όμως νά τούς παρακολουθήσουμε όλους αύτούς —πού ερμηνεύουν 
τήν τόσο ψυχολογημένη τραγωδία τού Εύριπίδη—καί άπό τής σκηνής;

’Ά ς τούς δούμε λοιπόν, συνδυάζοντας καί μερικά άλλα μυθολογικά πού ή 
σύγχρονος σκηνή δέν παρουσιάζει.

** *
Στο άνάκτορο τού σοφού βασιλέως Πιτθέως, στην Τροιζήνα, σέ κάποιο 

πάρκο, ή Φαίδρα έγνώρισε τον 'Ιππόλυτο πού τον είχε στείλει εκεί ό πατέρας του 
Θησέας.

'Η Φαίδρα ήταν γυναίκα τού Θησέως. Μά ό 'Ιππόλυτος δέν ήταν γιόςτης, 
διότι, άπλούστατα, ό Θησέας εγέννησε τον 'Ιππόλυτο μέ τήν ’Αμαζόνα ’Αντιόπη.

ΤΗταν πρόγονος λοιπόν τής Φαίδρας ό 'Ιππόλυτος. Καί ή δυστυχισμένη Φαίδρα 
τον έρωτεύθηκε μέ πάθος, κατελήφθη άπό έναν ένοχον έρωτα καί εις μάτην προσπα
θούσε νά καταπνίξη τό αίσθημα αύτό.

'Ο 'Ιππόλυτος πάλι, κοντά στον βασιλέα Πιτθέα, ζή μιά ζωή μέ αδιάλλακτη 
•αγνότητα. Έ χει άφιερωθή στή λατρεία τής κατ’ εξοχήν αγνής θεάς, τής Άρτέ- 
,μιδος, καί άποκρούει κάθε πρόσκληση τής ’Αφροδίτης.
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’Ερωτευμένη μέχρι παραφοράς ή Φαίδρα, προσπαθεί να έλκύση τον 'Ιππόλυτο.. 
Δεν το κατορθώνει όμως διότι ό νέος κωφεύει στα κελεύσματα της ’Αφροδίτης.

Ή  ’Αφροδίτη όμως είναι ακατανίκητη. Καί σαν σκληρή καί βάναυση θεά τού» 
’Έρωτα, μεταχειρίζεται τή Φαίδρα γιά να καταστρέψη τον 'Ιππόλυτο, πού περιφρονεΐ. 
τόσον έπιδεικτικά τον έρωτα καί τή θεά του.

’Ενώ τίποτα στήν έ'ως τότε διαγωγή της Φαίδρας δεν προμηνύει ερωτικές: 
θύελλες, ή Φαίδρα τώρα παρακολουθεί μέ φρίκη το αίσθημα πού θεριεύει μέσα της,, 
γιά τον γιο του συζύγου της. Προσπαθεί άδικα νά κρύψη το φοβερό της μυστικό, νά 
δαμάση τις ορμές της. Καί μιά μέρα, μιά γυναίκα πού της ήταν άπόλυτα άφοσιωμένη, 
κατορθώνει καί τής άποσπά μιάν εκμυστήρευση. Τρέχει τότε καί τήν άνακοινώνει. 
στον 'Ιππόλυτο.’Εκείνος άπαντά μ’ έναν χείμμαρο ύβρεων καί ταπεινώνει άφάνταστα. 
τήν ταλαίπωρη Φαίδρα.

’Έξαλλη άπ’ τον τρελλόν έρωτά της ή Φαίδρα, μά καί ντροπιασμένη γιά τήν* 
ακαταδεξία του άγνοϋ καί νεαρού βασιλόπαιδος, τον κατηγορεί είς τον πατέρα του 
—τον Θησέα—ότι δήθεν έπεχείρησε νά τήν βιάση...

Βλέπουμε εδώ ότι «ή αιώνια γυναίκα» είναι πραγματικά «αιώνια» καί ό χαρα
κτηρισμός αύτος πού σήμερα δίνεται στήν γυναίκα, δεν είναι καθόλου άβάσιμος,, 
άφοϋ καί ή σημερινή ’Αφροδίτη καταφεύγει πολλές φορές στο ίδιο τέχνασμα τής: 
μακρυνής Φαίδρας, όταν βλέπει ότι μειώνεται ό έγωισμός της...

'Ο Βασιλεύς τών ’Αθηνών λοιπόν, ό Θησέας, κατελήφθη άπο δίκαιη οργή 
καί άγανάκτηση γιά τον γυιό του, όταν έμαθε άπο τή Φαίδρα τις δήθεν άνήθικες

προθέσεις του. Έζήτησε. 
άπο τον Ποσειδώνα νά 
γίνη όργανον τής έκδική- 
σεώς του. Καί ό αρχών 
τών Θαλασσών, άνέλαβε 
νά έκδικηθή τον 'Ιππόλυ
το, δεδομένου ότι είχεν ά- 
ναλάβει ύποχρέωσι έναντι, 
τού Θησέως νά τού έκ- 
πληρώση όλες τις επιθυ
μίες του. Έστειλε λοιπόν· 
ό Ποσειδών ένα θαλάσ
σιο τέρας μίαν ήμέραν, 
στή θέα τού οποίου οί. 
ίπποι πού έσυραν τό άρμα 
τού 'Ιππόλυτου, άφηνία- 
σαν. Μέ κανένα τρόπο ό 
άτυχος νέος δέν μπόρεσε, 
νά συγκράτηση τούς ίπ 
πους. Σάν δαιμονισμένα 
τά άλογα άρχισαν νά τρέ
χουν, προσέκρουσε ή ά
μαξα σέ μιάν άγρια έληά 

στήν άκτή τήςΤροιζήνος, καί ό 'Ιππόλυτος έξετινάχθη έξω. Τά ζώα εξακολουθού
σαν νά τρέχουν άφηνιασμένα καί τό σώμα τού νέου περιεπλάκη μέσα στά ήνία, σύρ
θηκε μέ ορμή στο έδαφος καί κατεξεσχίσθη. 'Η Φαίδρα δέ, όταν έμαθε τον τραγικό· 
θάνατο τού άνθρώπου πού άγάπησε μέ πάθος άλλά καί, έμίσησε μέ πάθος, έχασε τόν> 
έλεγχο τών πράξεών της καί άπεκάλυψεν ή ίδια στο Θησέα τήν άθωότητα τού 'Ιπ 
πολύτου. Κατόπιν έθεσε τέρμα στήν τραγική ζωή της.

Ό  θησέα; (θ· Κωτσόττουλο;) ένώ συναντά τον υΐώ του 
‘ Ιππόλυτο (Ά λ . ΆλΕξανδράκη).
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Βλέπουμε λοιπόν τή Φαίδρα νά παρασύρη στην καταστροφή το δυστυχή νέο 
καί κατόπιν νά δοκιμάζη κ ι’ αυτή τή μοναδική ήδονή πού τής επιτρέπει ή άξιοπρέ- 
πειά της: Νά πεθάνη μαζί μέ τον άγαπημένο της, άφοϋ πρώτα καταξεσχίζει μέσα 
στον παροξυσμό του πάθους της μιά μυρτιά, τά φύλλα τής οποίας κόβει σέ άπειρα 
μικρά κομμάτάκια...

'Η Σκηνή όμως, οσον αφορά τή Φαίδρα, παρουσιάζει μιάν άλλη έκδοχή, τήν 
πιο επικρατέστερη ίσως. Παρουσιάζει τή Φαίδρα νά συκοφάντη τον αθώο πρόγονό 
της καί κατόπιν ν’ αύτοκτονή γιά νά γίνη πιστευτή ή συκοφαντία της. “Ετσι ικανο
ποίησε τό πάθος της κι’ εκδικήθηκε τον περιφρονεμένο της έρωτα, μέ τό πρόσχημα 
ότι διεφύλαξε τήν ηθική της.

** *
Μέ τον «Ιππόλυτο» ό Εύριπίδης, θέλησε νά δώση τή μοιραία υποταγή του 

άνθρώπου στή φύση. Καυτηρίασε τά δύο άκρα, τήν ύπερβολική λατρεία τής ’Αφρο
δίτης καί τόν δήθεν ήρωισμό έκείνων πού άποποιοϋνται τις προσφορές της. Καί 
τούτο, γιατί κανείς έως τότε δέν είχε σκεφθή ότι ή στάσις τού 'Ιππόλυτου, ή περι
βόητη άγνότητά του, ήταν μιά έπικίνδυνη πρόκληση στή φύση όπως ακριβώς πρό
κληση κατά τής ήθικής ήταν καί ό επικίνδυνος πόθος τής Φαίδρας.

Καί τών τριών κεντρικών μορφών τής τραγωδίας, ή τύχη υπήρξε δραματική. 
Γιατί, έκτος τού 'Ιππόλυτου καί τής Φαίδρας,καί ό Θησέας υπήρξε θύμα τών περι
στάσεων έξ ΐσου τραγικό μέ τούς άλλους δύο καί τό μερίδιο τής συμφοράς είναι ισο.

'Η μοίρα τής άθωότητος άλλά καί τής ενοχής πού βαραίνει τά τρία πρόσωπα, 
είναι καί αύτή ίση. Γιατί καί τά τρία, κατά βάσιν, είναι θύματα τής ’Αφροδίτης. 
Ή  μοίρα όμως τής ενο
χής έρχεται σέ δευτερεύ- 
ουσα θέση. Βλέπουμε τήν 
άπρόσωπη κοσμική δύνα
μη—τής ’Αφροδίτης—νά 
κατεβαίνη πάνω σέ μιάν 
οικογένεια καί νά τήν κα- 
ταστρέφη τελείως. Τό 
δίλημμα τής Φαίδρας, ή 
οργή τού 'Ιππόλυτου καί 
ή δίκαια οργή καί ή ζή
λεια τού Θησέως, είναι 
πάθη άλλά καί λάθη άν- 
θρώπινα, φυσιολογικά, 
πού περικλείουν όμως 
μεγάλους κινδύνους. 'Η 
’Αφροδίτη είναι κάτι πού 
γνωρίζει καί ή κοινωνία 
καί τά μέλη της.

n j  > \ \ «αυτό και ο χο- 
ρός στήν τραγωδία αύτή 
τού Εύριπίδη, έχοντας ν’ 
άντιμετωπίση παρόμοιους 
κινδύνους, άρνεΐται στήν 
τελευταία έπωδό του κάθε πόθο γιά ήρωϊσμό καί ζητά τό χάρισμα νά μπορή να 
προσαρμόζεται στις καθημερινές άπαιτήσεις τής ζωής, ζητά τήν ήσυχία καί τή γα
λήνη τού σώματος καί τού πνεύματος. ψ

Ή Φαίδρα, (Έ λσα Βεργή) εξουθενωμένη α π ’ τό παράφορο 
αίσθημά τη$ γ ιά  τόν Ιππόλυτο. Συγκροτείται άπό τήν π α 

ραμάνα τηξ (ΆΘ. Μουστάκα).



2566 Χαρ. Σταμάτη—«'Ιππόλυτος»

’Αλλά μήπως αύτό είναι συνθηκολόγηση για τις τραγικές καί ηρωικές μορφές 
των τριών κεντρικών προσώπων;;; Τότε ποιά είναι ή λύση; Είπαμε: Ό  Ε ύρ ιπ ίδης 
δέν δ ίν ε ι καμ μ ία .

Πάντως, σ’ εναν κόσμο πού υπάρχουν έξωλογικές δυνάμεις του καλού και 
τού κακού, ό άνθρωπος μπορεί να βρή καί νά κρατήση την εύτυχία μόνον μέ τη 
μεγαλύτερη, περίσκεψή καί προσοχή, μέ μεθοδική καλωσύνη καί υπομονή. Αύτό 
μαθαίνουμε καί αύτό μπορούμε νά διδαχθούμε μέ τήν τραγωδία αύτή τού Ευριπίδη.

** *
Τον 'Ιππόλυτο, τον έτιμοΰσαν οί Τροιζήνιοι σχεδόν ώς θεό. Πρώτος ό Διομή

δης τού προσέφερε θυσία καί τού άφιέρωσε στήν Τροιζήνα άγαλμα καί ναό. Μετα
γενέστερα, έπεδεικνύοντο στήν πόλη αύτή ό τάφος τής τραγικής βασίλισσας μέ τή 
μυρτιά πού ή Φαίδρα είχε, κατασπαράξει μέσα στον παροξυσμό τού πάθους της, τό 
σπίτι τού άτυχου βασιλόπαιδος, τό στάδιό του, καθώς καί τό μέρος στο όποιο γιά 
πρώτη φορά τον είδε ή Φαίδρα καί τον έρωτεύθηκε κατά τον γνωστό μας τρόπο.

Ό  Πλούραρχος, σχετικά μέ τη δραματική αύτή περιπέτεια, γράφει τά έξής: 
«'Όσο γιά τις συμφορές πού έπαθεν ό Θησέας έξ αιτίας τής Φαίδρας καί τού 'Ιπ 
πόλυτου, τού γιού του, μιά πού οί ιστορικοί συμ φ ω νο ύν στο σημείο  αύτό μέ 
το ύς π ο ιη τές , πρέπει νά πιστέψουμε πώς τά πράγματα έγιναν όπως τά λένε οί 
ποιητές».

"Ας σημειωθή δτι αί νεάνιδες τής Τροιζήνος, πριν άπό τή γαμήλιο τελετή 
άφιέρωναν στον 'Ιππόλυτο εναν βόστρυχο άπό τή κόμη τους ώς σημείο τής αγνό
τητάς τους. Κατάλοιπο τής ώραίας έκείνης εποχής, επικρατεί καί σήμερα άκόμη 
στήν περιφέρεια αύτή τό ώραΐο τούτο γραφικό έθιμο.

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
Άστυφύλαξ
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Εις τά βάθη των αιώνων άνευρίσκει τίς λαούς έστερημένους φυλετικών αρετών 
και ιστορικής πνοής, έν άντιθέσει προς άλλους λαούς οίτινες εύρίσκονται εις το υψη
λότερου σημείου ύπερόχων ιδανικών. Πρωτεύουσαν θέσιν εις τούς λαούς τών έξοχων 
ιδανικών κατέχει ή Ελλάς, ήτις μέσω τών αιώνων διετήρησεν άσβεστου την δαδα 
τού πνευματικού πολιτισμού. ’Εστεμμένη μέ την έλαίαν καί την δάφνην, διατρήτους 
έχουσα τάς σημαίας της, δημιουργεί άείποτε θαύματα. ’Επί τρεις χιλιετηρίδας οί 
"Ελληνες άγωνίζονται, πίπτοντες καί άνορθούμενοι. Φωτίζουν την Οικουμένην μέ 
φώς άνέσπερον. Φώς άσβεστου καί όταν οί βάρβαροι θριαμβεύουν. Φώς θερμουργόν 
καί όταν .ή Ελλάς σβέννυται. Τοιαύτη είναι ή μοίρα τής Ελλάδος. ’Αγωνίζεται 
ύπέρ τών άκαταλύτων καί αιωνίων ηθικών αξιών. Μάχεται υπέρ τών ύψηλών ιδα
νικών. Θυσιάζεται εις τον βωμόν τής ’Ελευθερίας, ουδέποτε όμως λιποψυχεί. Ούδέ- 
ποτε άπόλλυται.

Κακός ό πόλεμος. Οίκτρά τά άποτελέσματά του. Χείριστος όμως ό βόρβορος, 
οστις κηλιδώνει τάς συνειδήσεις τών λαών, όταν ούτοι προσπαθούν νά άποφύγωσι 
τον πόλεμον, προσφέροντες την τιμήν των. Το μέτρου τής άνωτερότητος τής ανθρώ
πινης ψυχής, μετράται μέ τον βαθμόν τής θυσίας διά μίαν ιδέαν παγκόσμιον καί ούχί 
προσωπικήν. 'Οποία τώ οντι ή θέσις τού άτόμου όπερ δέν άγωνίζεται δι’ έν ιδανικόν, 
αλλά έργάζεται ύπό τήν άπειλήν τού μαστιγίου ένος τυράννου. ’Άβουλου καί άνί- 
κανον όν, ομοιάζει μέ τον ζωντανόν νεκρόν, οστις ζή εις μίαν συνεχή νεκρανάστασιν. 
Τούτο έ'χων ύπ’ οψιν πάντοτε ό "Ελλην, προετίμησεν νά πέση ήρωϊκώς εΐς το πεδίου 
τής τιμής, παρά κύπτων τον αύχένα νά ζήση ώς παρίας.

Εις τό ιστορικόν τής Οικουμένης ημερολόγιου υπάρχουν ήμερομηνίαι, αϊτινες 
αποτελούν σταθμούς ούχί μόνον εις την ιστορίαν ενός έθνους, άλλα καί αυτής ταύτης 
τής άνελίξεως τής ψυχής τού άνθρώπου. Υπάρχουν γεγονότα, άτινα άναφέρονται 
εις τήν Ιστορίαν ώς ορόσημα. Εις τήν μακράν άλυσον τών τοιόύτων τής Ελληνικής 
ιστορίας όροσήμων, έξέχουσαν θέσιν κατέχει ή μάχη τών Θερμοπυλών. Αΰτη είναι 
ό ιστορικός σταθμός, προ τού οποίου άποκαλύπτεται πας πολιτισμένος άνθρωπος. 
Είναι σύμβολου δημιουργηθέν μέ δόξαν, θυσίαν καί αίμα. Σύμβολου παρέχον ήμίν 
τό δικαίωμα, ίνα έγείρωμεν ύπερηφάνως τάς κεφαλάς, οσάκις σκεπτόμεθα ότι 
είμεθα "Ελληνες.

Ό  διάδοχος τού βασιλέως τής Σπάρτης Κλεομένους, ό Λεωνίδας, είχε κηρυχθή 
ύπέρ τής πάση θυσία άμύνης τής 'Ελλάδος ηνωμένης κατά τών Περσών έπιδρομέων. 
Άποστέλλεται εις Θερμοπύλας μέ τριακοσίους άνδρας. 'Ο Όρχομενός προσφέρει 
έκατόν είκοσι. Ή  Κόρινθος τετρακοσίους καί όγδοήκοντα αί Μυκήναι. Ο'ι Θεσπιεΐς 
συμμετέχουν δι’ οκτακόσιων άνδρών. Παρά τάς άντιξόους περιστάσεις,'ό Λεωνίδας 
είναι ισάξιος τού Θεμιστοκλέους. Άναδεικνύεται ώς ό άνώτατος θεματοφύλαξ τού 
Σπαρτιατικού πνεύματος. Πιστεύει εις τήν νίκην. Ό  Ξέρξής, διερχόμενος τον Σπερ
χειόν, στρατοπεδεύει εις τό στενόν τής Τραχΐνος. ’Εγγύς είναι 'στρατόπεδευμένοι 
καί οί "Ελληνες. Οί Πέρσαι έλπίζουν ότι οί "Ελληνες θά ύποχωρήσωσι πρό τών
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ασιατικών στιφών. Τουναντίον οί 'Έλληνες τηροϋσι στάσιν προκλητικήν. Ε πιδί
δονται εις έντυπωσιακάς γυμναστικάς επιδείξεις. Κοσμούν την κόμην των, καλλω
πίζονται. ’Εμβρόντητος ό Ξέρξης ζητεί διά κηρύκων την παράδοσιν τών όπλων. 
Ψυχραίμως ό Λεωνίδας άπαντα μέ τό ιστορικόν «Μόλων λαβέ». Οί Πέρσαι εξορ
γίζονται. ’Επιτίθενται άκάθεκτοι. *0 ήλιος προχωρεί προς την δύσιν. Οί "Ελληνες 
μάχονται μέ ηρωισμόν καί αυτοθυσίαν.

Την στιγμήν ταύτην εμφανίζεται ό ’Ιούδας του Ελληνισμού. Ό  Μαλιεύς 
’Εφιάλτης τίθεται εις τήν υπηρεσίαν τών Περσών. Τό όνομά του διετηρήθη ώς σύμ
βολου τώ έπαισχύντων προδοτών. Οί Πέρσαι δι’ έτέρας όδοϋ πλησιάζουν τούς 
"Ελληνας. ’Αρκετοί "Ελληνες άποσύρονται. 'Ο Λεωνίδας θέλει να περισώση τό γόη- 
τρον τής Σπάρτης. Παραμένουν καί οί Θεσπιεΐς, άμιλλώμενοι εις ηρωισμόν τούς 
Σπαρτιάτας.

Τό μεγαλειώδες δράμα εισέρχεται εις την κάθαρσίν του. Δι’ ύστάτην φοράν 
παρατίθεται πρωινόν άριστον. Σπαρτιάται καί Θεσπιεΐς παρακάθηνται έν αγαστή 
σύμπνοια. Λέγεται, ότι έν τώ άρίστω τούτω ό Λεωνίδας, εΐπεν εις τούς συνδαιτυ
μόνας. «Συστρατιώται, Συνιστώ νά γευματίσωμεν λιτώς, διά νά μη βαρύνη ή τροφή 
τάς κινήσεις μας. ’Απόψε θά δειπνήσωμεν όλοι πλουσιοπαρόχως εις τά βασίλεια τοϋ 
Πλούτωνος». Δεν λησμονεί ν’ άναφέρη είς τούς προϊσταμένους του. Παραδίδει τήν 
αναφοράν του εις δύο νεαρούς, οιτινες άρνοΰνται νά έγκαταλείψωσι τήν μάχην λέ- 
γοντες: «Δέν εΐμεθα έδώ διά νά μεταφέρωμεν έπιστολάς, άλλά διά νά μαχώμεθα. 
Νά στείλης άλλους». Άποστέλλονται ό Εΰρυτος καί ό ’Αριστόδημος. Είναι οί μόνοι 
διασωθέντες.

Οί Πέρσαι έξωργισμένοι έπιχειροΰν νά πτοήσωσι τούς "Ελληνας, διαδίδοντες, 
ότι τά βέλη των είναι τόσον πολλά, ώστε θά καλύψωσι τον ήλιον. «Τόσον τό καλλί
τερου» αναφωνεί ό Σπαρτιάτης Διηνέκης. «Θά πολεμήσωμεν ύπό σκιάν». Άπο- 
στέλλονται πρέσβεις, οιτινες λέγουσι τώ Λεωνίδα. «'Ο Βασιλεύς χαρίζει τήν ζωήν 
είς σέ καί τούς γενναίους σου, σοϋ άφήνει τήν τιμήν τών όπλων καί σοϋ προσφέρει 
τήν κυριαρχίαν τής Ελλάδος. 'Η άπάντησις τοϋ Λεωνίδου είναι ιστορική. «Είπατε 
είς τον κύριόν σας, ότι προτιμώ ν’ άποθάνω ύπέρ τής πατρίδος μου, παρά νά τήν 
ύποδουλώσο)».

'Η δράξ τών άγωνιστών παρατάσσεται είς μάχην. Οί 'Έλληνες αγωνίζονται 
σώμα προς σώμα. Οί μαχηταί ολίγον κατ’ ολίγον άποκάμνουν. Σπαρτιάται καί 
Θεσπιεΐς πίπτουν ό εις ύστερον τοϋ άλλου...'Ο ήλιος έ'δυσε. Τά Περσικά βέλη βάλλουν 
κατά πτωμάτων. Πίπτει καί ό Λεωνίδας.........................

Φρίκη καί δέος καταλαμβάνει τον Ξέρξην είς τήν θέαν τών πτωμάτων. Τά 
πτώματα διασκορπίζονται καί θάπτονται είς τό πεδίον. Ό  Ξέρξης δέν λησμονεί, 
ότι άνήκει είς τήν δυναστείαν τοϋ βαρβάρου Καμβύση, όστις άπεκεφάλισε τό πτώμα 
τοϋ Φαραώ είς τήν Αίγυπτον. Είς τό μέσον τοϋ πεδίου υψώνει πάσσαλον. ’Εκεί 
άναρτα τό άποκεφαλισθέν πτώμα τοϋ Λεωνίδου.

Οί "Ελληνες ήττήθησαν είς τό πεδίον τής μάχης, ένίκησαν όμως είς τό πεδίον 
τής τιμής. Λί γενεαί παρέρχονται, μένουν όμως αί σελίδες τής 'Ιστορίας, ΐνα ένθυ- 
μίζωσι τά παρελθόντα. Μέ τον ύπέρλαμπρον εκείνον τών Θερμοπυλών άγώνα, 
έ'λαμψεν ό Ελληνικός πυρσός, όστις πάντοτε φωτίζει τούς λαούς είς τούς άγώνας τής 
ελευθερίας κατά τών δυνάμεων τοϋ σκότους καί τής δουλείας.

Δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάκοντα πέντε έτη παρήλθον άπό τήν έποχήν 
εκείνην. Τον ’Ιούνιον τοϋ 1955, ή σύγχρονος Ελλάς, άποτίουσα φόρον τιμής καί 
εύγνωμοσύνης είς τήν ’Λρχαίαν Ελλάδα, πανύψηλου έν Θερμοπύλαις άνύψωσε τύμ
βον, είς άληστον μνήμην τών ήρωϊκώς πεσόντων τέκνων της. ’Εκεί, είς τάς Θερμο- 
πύλας, συνηντήθησαν ή ’Αρχαία Ελλάς μέ τήν Σύγχρονον καί ήνωσαν τάς χεΐράς 
των. ’Εκεί, ήμεΐς τών Τιτάνων απόγονοι, λιβανωτόν προσηνέγκαμεν είς τήν ήρωικήν
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των θυσίαν. ’Από τού ’Άνακτος μέχρι καί τοϋ τελευταίου Έλληνος πολίτου, σύσσωμον 
τό Πανελλήνιον, έκλινεν εύλαβώς τό γόνυ, προ των αθανάτων σκιών. Πέπλοι γαλανοί 
Ελληνικών ονείρων έκάλυψαν τούς ορίζοντας. "Ας μή εΐπη ούδείς δτι αί έορταίαύται 
ήσαν άπλώς πανηγυρικαί ή θεαματικαί. ΤΗσαν έκδήλωσις υπερκόσμιου λατρείας, 
ήτις σπείρει εις τάς άνθρωπίνας καρδίας τον πόθον τής άγάπης προς την Πατρίδα. 
Τή παρόδω τών αιώνων πολλαί συνήφθησαν μάχαι, ούδεμία όμως ήδυνήθη νά φθάση 
τό ΰψος καί τό μεγαλεΐον τών Θερμοπυλών. Αί Θερμοπύλαι δεν είναι άπλώς έν ιστο
ρικόν γεγονός, ή έν γεωγραφικόν σημεΐον. Είναι πηγή ύπερόχου αυτοθυσίας καί άπα- 
ραμίλλου πατριωτισμού. Αί Θερμοπύλαι άνεδείχθησαν εις ιερόν είκονοστάσιον, τό 
όποιον έχει ώς εικόνας τά ιδανικά τής φυλής.

Ή  θυσία τού Λεωνίδου, ώς φωτεινόν μετέωρον, έφώτισεν τά ερέβη τής άνθρω- 
πότητος καί έδίδαξε πόσον «γλυκύς είναι ό ύπέρ Πατρίδος θάνατος». Οί αιώνες 
ουδέποτε έπαυσαν νά προσατενίζωσι Την μάχην τών Θερμοπυλών ώς τό άκτινοβόλον 
σημεΐον, έξ ου έξεπέμφθη τό ιδεώδες τής έλευθερίας καί έπαναλαμβάνουν τούς άθα- 
νάτους τοϋ άρχαίου ποιητοϋ στίχους: «Τών έν Θερμοπύλαις θανόντων ευκλεής μέν 
ά τύχα, καλός δ’ ό πότμος, βωμός δ’ ό τάφος, προ γόνων δέ μνάστις, ό δ’ οίκτος 
έπαινος. Έντάφιον δέ τοιοϋτων οΰτ’ εύρώς οόθ’ ό πανδαμάτωρ άμαυρώσει χρόνος. 
’Ανδρών δ’ άγαθών οδε σηκός οίκέταν ευδοξίαν Ελλάδος ε'ίλετο». Δηλαδή : «ώ 
πόσον ένδοξος ή τύχη τών έν Θερμοπύλαις θανόντων,.,.'Ο τάφος των είναι βωμός. 
Θά δώσωμεν αύτοΐς μνήμην άίδιον. Ούτε ή μούχλα, οΰτε ό πανδαμάτωρ χρόνος θά 
έξαλείψουν ποτέ τον έπιτάφιον τούτον τών άνδρείων. Τά υποχθόνια δώματα όπου 
αυτοί άναπαύονται περιέχωσι τό κλέος τής Ελλάδος».

Τό αίμα τών Θερμοπυλών καί τόσων άλλων άγώνων είναι διά τούς μεταγε
νεστέρους, ό οδηγός διά την νίκην. ’Αείποτε οί 'Έλληνες, λαός τών ημιθέων καί 
γιγάντων, ύψωσαν τό ανάστημά των ίνα δείξωσιν εις τον κόσμον τής βίας καί τού 
ύλισμοΰ, τίνι τρόπω πολεμούν οί άδικημένοι—νικηταί, οί μικροί τή οψει μεγάλοι 
όμως τοΐς έργοις καί ότι ή δόξα δέν έξαγοράζεται, ή ιστορία δέν γράφεται μέ μελά
νην, άλλά μέ αίμα.

Τοιούτων προγόνων συνεχισταί καί κληρονόμοι, φανώμεν καί ημείς άντάξιοι, 
πορευόμενοι τήν οδόν ήν έκεΐνοι πρώτοι έπορεύθησαν έχοντες ώς σκοπόν παντός 
άγώνος τήν Ελλάδα. Κληρονόμοι μεγίστης διαθήκης, εις ήμάς άνήκει τό χρέος όπως 
δημιουργήσωμε νέους πνευματικούς ορίζοντας, όδηγοΰντες τά έθνη έκ τής άμα- 
θείας εις τήν σοφίαν, έκ τού μίσους είς τήν αγάπην, έκ τοϋ ύλισμοΰ εις τον ιδεαλι
σμόν, έκ τού σκότους είς τό φώς. Προχωρήσωμεν θαρραλέως είς τον ιερόν τοϋ πνευ
ματικού χρέους στίβον. Τέκνα γνήσια τής αιωνίου καί άθανάτου Ελλάδος, μή όπι- 
σθοχωρήσωμεν προ ούδενός κινδύνου «φτάνει μια ιδέα νά τό πή, μιά ιδέα νά τό 
προστάξη. Κορώνα ιδέα, ιδέα σπαθί πού θά είσ’ άπάνου άπ’ όλα» όπως έπιγραμ- 

•ματικώς εις τούς «Βωμούς» του γράφει ό Παλαμάς.
"Αστρον ύπέρλαμπρον πάσης ένεργείας ήμών ας είναι τό δίστιχον τοϋ ποιητοϋ 

-Στρατήγη :
«Μή λησμονής πώς 'Έλληνα σ’ έχει γεννήσει ή μοίρα 
κι έντός σου λάμπει αδάμαστη τού Γένους ή ψυχή.»

’Ιωάννης Δ. Ράΐκος 
Δόκιμος Ύπαστυνόμος
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« Ό  έχων ώτα άκούειν, άκουέτω»
«Α φ ή στε κάθε ελπίδα, σείς πού δια
βαίνετε αύτή τήν Πύλη».

('Ο. Ντάντε για τήν Πύλη τοΰ "Αδου 
καί ό Σα ϊ  φερ για τον επιπόλαιο γάμο)..

Μια Νύχτα με φεγγάρι...
«Τό όξύτατον κοινωνικόν πρόβλημα»...’Έτσι τό ώνόμασε κάποιος σεβαστός 

μου Καθηγητής...Και νομίζω ότι αυτός ό χαρακτηρισμός άνταποκρίνεται πλήρως 
στη  σημερινή, ιδίως πραγματικότητα.

Πρόκειται για τό πρόβλημα τοΰ γ ά μ ο υ ,  πού προβάλλει οξύ άπό τήν πρώτη 
εποχή πού ή άνθρωπότητα ώργανώθηκε σέ Κοινωνίες καί υποδιαιρέθηκε σέ οικο
γένειες, καί πού μέρα μέ τή μέρα γίνεται όξύτερο καί πιο έντονο μέσα στις δυσκολίες 
καί τ ’ άτέλειωτα προβλήματα τής μεταπολεμικής ζωής. Παρατηρήστε! Κάθε γυ
ναίκα άπό τήν ώρα πού άρχίζει νά καταλαβαίνη τον κόσμο νοιώθει επιτακτική τήν 
άνάγκη νά πολεμήση μέ όλες της τις δυνάμεις προς αύτή τήν κατεύθυνση..."Ολα της 
τα όνειρα προς τα έκεΐ τείνουν καί οί έλπίδες της μπερδεύονται κάπου σέ μια εκκλη
σία όπου ένας γαμπρός τήν καρτερεί...'Η λέξη « γ ε ρ ο ν τ ο κ ό ρ η »  μοιάζει στο 
μυαλουδάκι της μ’ έναν άπαίσιο μπαμπούλα πού θέλει νά τήν γελοιοποιήση, νά τήν 
καταστρέψη καί νά τής άφαιρέση όλα της τά δικαιώματα άπό τή ζωή...Λυσσώδης 
λοιπόν άγώνας συνάπτεται άνάμεσα στά δύο φύλα...Καί πολλές φορές αιματηρός... 
Ή  γυναίκα θέλει νά «τυλίξη» όποιονδήποτε, φτάνει νά τήν άπαλλάξη άπό τά δεινά 
τοΰ γεροντοκορισμού. Κι’ ό άντρας πέφτει πολλές φορές, ηρωικά μαχόμενος, στις 
παγίδες πού ολόγυρα τον περιζώνουν...Μέ συγχωρεϊτε γιά τήν οξύτητα των έκφρά- 
σεών μου, μά είναι άνάλογη μέ τον οξύτητα τού θέματος πού μέ άπασχολεΐ...

Εγκλήματα...Αύτοκτονίες...Μίση...Καταστροφές...θεμιτά καί άθέμιτα μέσα 
στήν κοινή ύπηρεσία τού γαμήλιου σκοπού...

Δέν κατηγορώ τήν γυναίκα...Γιατί συγκαταλέγουμαι μεταξύ των πιο ειλι
κρινών θαυμαστών της...Δέν είμαι «μισογύνης»...Τό δηλώνω κατά τον πλέον επί
σημο καί κατηγορηματικό τρόπο...Αύτό άλλως τε είναι μού φαίνεται γνωστό...

"Αν οί γυναίκες άξίζουν ολόκληρη τήν εμπιστοσύνη μας, ή αν είναι πράγματι. 
το άσθενικό φύλο καί δέν κυβερνούν τον κόσμο μέ τον τρόπο τους, αύτό δέν τό ξέρω... 
είερω όμως ότι ό γάμος κατάντησε πιά μιά κοπιαστική προσπάθεια σήμερα, καί γιά 
να έλθη σέ αίσιο πέρας τά δίνει όλα ή γυναίκα...καί είναι πρόθυμη νά κάνη ό,τιδή- 
ποτε...Θυσιάζει άκόμη καί τήν άξιοπρέπειά της...Καί καμμιά φορά μάς παρουσιά
ζεται μ’ ένα άποκρουστικό πρόσωπο...Δέν τήν άδικώ.,.’Αλλά καί δέν πρέπει νά 
μέ άδικήσουν καί μένα όσες καλές άναγνώστριες μού έχουν χαρίσει τήν έμπιστοσύνη 
καί τήν άγάπη τους...’Εδώ μέσα δέν φιλοσοφώ, ούτε νομολογώ..."Απαγε τής βλα
σφημίας!..’Αφηγούμαι μονάχα άπλά όσα βλέπω έξω στούς δρόμους, περπατώντας 
σέ διατεταγμένη ύπηρεσία καί μελετώντας τή Ζωή καί τούς άνθρώπους...

Δέν έχω πρόθεση νά θίξω τά «κείμενα»...Ούτε εξετάζω αν κεΐνται καλώς ή 
κακώς...Δέν έχω άκόμη σχηματίσει μιά κάποια θετική γνώμη γύρω άπό τά φεμινι
στικά ζητήματα τής εποχής μας...

Υπάρχουν ίσως κάποιες λίγες (ελάχιστες) στιγμές, πού συμφωνώ μέ τόν>
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Θεόφιλο: «Έ κ γυναικός έρρύη τά φαύλα...» Άλλα είναι πολύ περισσότερες οί ώρες 
πού ενθουσιασμένα επαναλαμβάνω τά λόγια τής Κασσιανής: « ’Αλλά καί διά γυναικός 
πηγάζει τά κρείττω...»

’Έχω τή γνώμη ότι αύτές οί δυο οί φράσεις άλληλοσυμπληρώνονται καί δέν 
ζή ή μιά δίχως τήν άλλη...Αύτό μονάχα θέλω νά πώ καί τίποτε άλλο...

Κάνω αύτόν τον μακρύ πρόλογο, πριν νά άφηγηθώ αύτό τό άστυνομικό περι
στατικό, γιά νά ήσυχάσω τις άναγνώστριες τού περιοδικού, άλλά καί τή συνείδησή 
μου .............................................................. . ....................................................................................

Μιά νύχτα μέ φεγγάρι λοιπόν...Αύτό είναι δλο.,.Μή ζητάτε νά μάθετε άλλες 
λεπτομέρειες όπως πάντα...’Απόψε δέν είναι άνάγκη νά σάς περιγράψω τίποτε... 
Μιά καλοκαιριάτικη νύχτα μέ φεγγάρι τά έχει δλα...Καί άστέρια πού τρεμοσβύνουν... 
Καί φυλλωσιές δέντρων πού σιγομουρμουρίζουν.,.Καί περιβόλια πού μοσχοβολάνε... 
Καί πουλιά πού τραγουδούν...Καί πολύ ρωμαντισμό.,.Καί λίγο αεράκι...Καί άφθονη 
ποίηση...Καί φαντασία πού δέν τελειώνει πουθενά...

Αύτή τή Νύχτα λοιπόν βρέθηκα υπηρεσία, κλεισμένος σ’ ένα τετράγωνο τη
λεφωνικό θάλαμο κάποιου ’Αστυνομικού Τμήματος...Μπροστά μου τό τηλέφωνο... 
Κι’ άντικρύ μου στον τοίχο ένας πελώριος πίνακας Τηλεφώνων..."Ολα φτηνά πράγ
ματα, χωρίς καθόλου ρωμαντισμό...Προσθέστε σ’ αύτά δλα καί λίγη νύστα πού 
μπαινοβγαίνει στά βλέφαρά μου, καί θά μπορέσετε νά φαντασθήτε αύτή τήν άπλή 
εικόνα...Κάνα δυο μέτρα ποιο κεΐ είναι τό Γραφείο τού ’Αξιωματικού τής 'Υπη
ρεσίας..καί μέσα του ένας νεαρός 'Υπαστυνόμος γράφει...όλο γράφει...Τό τρίξιμο 
τής πέννας του μοιάζει νά μέ νανουρίζη...Ποιος ξέρει τί γρ ά φ ει!!! ’Ίσως γιά τό 
αποψινό καυγαδάκι ένός σωφέρ μ’ έναν δύστροπο πελάτη πού δέν θέλησε νά πληρώση 
τό λογαριασμό...’Ίσως γιά τή χτεσινή κλοπή σιδηρικών άπό μιά μάντρα. ’Ίσως 
κάποια μήνυσι...

Γράφει..."Ενα μυθιστόρημα άτέλειωτο είναι γραμμένο μέσα στο μεγάλο 
Βιβλίο Συμβάντων τού Τμήματος...Καί μέσα σ’ αύτό πρωταγωνιστούν οί πιο άντί- 
θετοι τύποι...

’Έτσι σχεδόν έχουν τά πράγματα καθώς τό ρολόι τού τοίχου κτυπά άργά-άργά 
12 φορές...'Ο σκοπός έξω άκίνητος,.,Κι’ έχει έντεταμένη τήν προσοχή του...’Εμείς 
οί τρεις μονάχοι μας..."Ενα τρίγωνο δηλαδή...Καί μέσα του άρχίζει καί τελειώνει ή 
ζωή καί ή κίνηση τής περιφερείας τού Τμήματός μας. Ξαφνικά μπαίνει στο Τμήμα 
ό Τέταρτος ’Άνθρωπος...Είναι ένας σαραντάρης έργατικός καί άξεστος—δπως δεί
χνουν οί τρόποι καί τά ρούχα του...

Φτάνει αύτός γιά ν’ άλλάξουν δλα μέσα στο Τμήμα...'Ο σκοπός βγαίνει έξω 
στο πεζοδρόμιο... Ό  'Υπαστυνόμος κλείνει τό βιβλίο Συμβάντων...Κι’ έγώ άθόρυβα 
τον πλησιάζω...

«Τ ί έπιθυμεΐτε;» τον ρωτώ...
«Τον κ. Αξιωματικό» άπαντά λιγάκι άπότομα...
Τον οδηγώ μπροστά στον ' Υπαστυνόμο...Καί στέκω έξω άπό τήν πόρτα... 

Δέν έχω πρόθεση ν’ άκούσω τά μυστικά του.,.Μά νομίζω καθήκον μου νάμαι κάπου 
κοντά...

«Καθήστε!» τού λέει μαλακά ό ’Αξιωματικός μου...
Κάθεται, άνάβει ένα τσιγάρο μέ κινήσεις άδέξιες καί λέει.
«Αύτή τή στιγμή ή 18χρονη κόρη μου βρίσκεται άγκαλιασμένη μ’ ένα άντρα 

.μέσα στο σπίτι μου».
«Πού είπατε;»
«Μέσα στο σπίτι μου. Δέν άκούτε; Μέσα στο σπίτι μου ε ίπα !»
«Μέσα στο σπίτι σας; Καί πώς μπήκε αύτός ό άντρας μέσα στο σπίτι σας, 

χωρίς νά τον δήτε;»
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«Τον είδα καί τον άφησα νά μπη ! Δεν ήμουν μέσα, καιροφυλακτούσα στην 
■απέναντι γωνιά».

«Καί γ ιατί;»
«Γιατί θέλω νά τούς πιάσετε επ’ αύτοφώρω καί νά τον υποχρεώσετε νά τήν 

παντρευτη. ’Έτσι τάχουμε κανονίσει μέ τήν κόρη μου».
«Τάχετε κανονίσει μέ τήν κόρη σας; Δηλαδή συμφωνήσατε νά παρασύρη ένα 

ξένον άνθρωπο μέσα στο σπίτι σας, γιά νά τον πιάσουμε έμεΐς καί νά τον υποχρεώ
σουμε νά τήν παντρευτη; Αυτό θέλετε νά πήτε;»

«Αυτό! ’Αλλά καί κάτι άλλο. Δέν είναι ένας ξένος. Είναι ό άνθρωπος πού τήν 
κατέστρεψε καί κατέστρεψε μαζί καί μένα...είμαι ένας δυστυχισμένος...ένας δυστυ
χισμένος πατέρας καί ζητάω τήν προστασία σας. 'Ο άνθρωπος αυτός της πήρε τήν 
Τιμή της μέ γλυκόλογα, τήν ξεμυάλισε, τήν ρεζίλεψε...Καί προσπαθεί τώρα, άφοϋ 
γλέντησε μαζί της νά τήν έγκαταλείψη. Ποιος θά τήν πάρη όμως, κύριε 'Υπαστυ- 
νόμε, τήν κόρη μου στήν κατάσταση πού τήν έφερε;...»

Μιά καινούργια ιστορία είναι έτοιμη νά προστεθή στο Μεγάλο Βιβλίο Συμ
βάντων του Τμήματος. Ό  'Υπαστυνόμος σηκώθηκε όρθιος...Κι’ έτσι άφησε έλεύ- 
θερη νά φανή πίσω του, στο τοίχο, μιά καλλιτεχνική πινακίδα πού έγραφε: «Μηδενί 
δίκην δικάσης πριν άμφοίν μύθον οκούσης».Καί ό δεύτερος «μύθος» παρουσιά
στηκε σέ λίγο ενώπιον του, μέ τή συνοδεία τού σκοπού κρατητηρίων. Ή ταν ένας 
«μύθος» ξανθός, ψηλός, όμορφος, όλο νειάτα καί εύγένεια. Δίπλα του τό «θύμα»... μιά 
κοπελλίτσα όχι πολύ σεμνή, οχι πολύ άγνή, οχι πολύ συνεσταλμένη, άλλά πάρα 
πολύ έξυπνη καί πεπειραμένη...

Αύτό τό...ζευγαράκι μ’ έβαλε σέ πολύ πειρασμό. Καί πολύ κουράστηκα γιά 
ν ’ άνακαλύψω ποιος άπ’ τούς δυο άντιπροσώπευε τό άσθενικό φύλο...Γιατί εκείνη 
φαινότανε από τις γνωστές «άτσίδες» των άστυνομικών Δελτίων...Κί έκεΐνος 
έμοιαζε μ’ ένα άβγαλτο μαθητούδι πού παράκουσε τήν Πατρική ’Εντολή κι’ έφαγε 
στά κλεφτά καί λιχούδικα τον άπηγορευμένο καρπό, όχι καί τόσο σπάνιο...πού τον 
είχαν—καθώς άποδείχτηκε ιατροδικαστικούς μετά άπό λίγες μέρες—δοκιμάσει 
άφθονοι πλανόδιοι άγοραστές καί μάλιστα...«έπί χρήμασιν»...

—Πόσο χρόνων είσαι; τον ρώτησεν ό 'Υπαστυνόμος.
— 22.

-—Τί δουλειά κάνεις;
—Φοιτητής της Χημείας.
—Πόσο καιρό γνωρίζεις τό κορίτσι;
—Σχεδόν δέκα μέρες.
—Καί πότε τό διέφθειρες;
’Εκείνος τινάχτηκεν όρθιος...Τά μεγάλα άμυγδαλωτά μάτια του καρφώθηκαν 

μέ πολλή άπορία πάνω στον 'Υπαστυνόμο...
—«...Τό...τό...τό διέφθειρα είπατε;»
—«Ν αί! δέν καταλαβαίνεις;»
—« ’Ό χ ι! δέν μπορώ νά σάς καταλάβω».
—«Τότε λοιπόν τί γύρευες στο ξένο σπίτι τέτοια ώρα στο κρεβάτι μιας γυ

μνής κοπέλλας;»
’Εκείνος ξανακάθησε, κοκκίνισε, χαμήλωσε τά όμορφα μάτια του καί ντρο

παλά, κυττάζοντας πάντα κάτω, άπάντησε:
—«Τήν γνώρισα πριν δέκα μέρες έξω άπό τό Πανεπιστήμιο...Δέν ήταν έτσι 

ντυμένη όπως βλέπετε, ούτε είχεν αύτό τό ύφος...Ήταν πολύ σεμνά ντυμένη...Καί τό 
ύφος της ήταν όλο ντροπή καί ευγένεια...Μού έκανε εντύπωση ή άθωότητά της καί ή 
αφέλεια πού τή διέκρινε...Πρώτη εκείνη μού μίλησε...Καί ή φωνή της ήταν γλυκειά, 
μελωδική, άπαλή σάν χάδι.,.Μέ συγχωρεΐτε, κύριε Ύπαστυνόμε, άν γίνουμαι άνό-
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ητος, άλλα θά σάς παρακαλοϋσα νά μέ άνεχθήτε για λίγα μονάχα λεπτά... Έτυχε 
ποτέ νά έρωτευτήτε; Μονάχα αν έχετε αίστανθή ένα μεγάλο ’Έρωτα θά μπορέσετε 
νά μέ καταλάβετε...Τήν άγάπησα...Αυτό είναι δλο...’Αγάπησα τήν άφέλεια, τήν 
άθωότητα, τήν καλωσύνη της...Τό κορμί της μπορώ νά σάς πώ δέν τό πρόσεξα... 
Γελοιότητες θά μοΰ πήτε. Καί θάχετε δίκηο. Μά έγώ τήν άγάπησα. Καί δέν ντρέ- 
πουμαι νά τό παραδεχτώ : Κεραυνοβόλος έρωτας ! ! ! Έτσι.,.άκριβώς δπως 
τον γράφουν τά Μυθιστορήματα...Βγήκαμε μαζί ενα περίπατο, καθίσαμε σέ 
κάποιο ζαχαροπλαστείο...Κι’ ύστερα εκείνη μοΰ πρότεινε νά τήν συνοδεύσω μέχρι 
τό σπίτι της. Κι’ έγώ τδθελα. Καί τήν πήγα μέχρι τήν πόρτα της. Πριν χωριστούμε 
τής έ'δωσα κλεφτά ενα φιλάκι στο μάγουλο. Κι’ έφυγα σιγοτραγουδώντας εύτυχι- 
σμένος.,.Έτσι άρχισεν ένας μεγάλος έρωτας, δπως λέει τό τραγουδάκι. Είχα τυ- 
φλωθή πιά καί δέν έβλεπα τίποτε άλλο γύρω μου παρά μονάχα εκείνη . Γιά Κείνη 
ζούσα, σπούδαζα καί άνάπνεα άκόμα. Μοΰφτανε τό γέλιο της, ή δροσιά της, ή άφέ- 
λεια, ή καλωσύνη της. Κάποτε ένας φίλος μου θέλησε νά μοΰ κάνη κάποιο υπαι
νιγμό γιά τήν ήθική της, γιατί λέει δτι τήν γνώριζε καλά καί είχε γλεντήσει μαζί της. 
Κάποιος άλλος μοΰ είπε δτι τού χρεωστά λεπτά, άπό ένα βράδυ πού είχε κοιμηθή 
μαζί της. Κι’ ένας τρίτος μοϋ άνεκοίνωσε έμπιστευτικά δτι είχε κάνει καί έκτρωση. 
’Έγινα έξω φρενών μέ δλους. Άπό τότε δέν τούς ξαναμίλησα. ’Αποτραβήχτηκα 
άπό τούς φίλους μου γιά νά μήν άκούω τά βρωμερά λόγια τους, «ό κόσμος μάς ζη

λεύει καί θέλει νά μάς χωρίση» μοϋ έλεγε συχνά εκείνη. Κι’ έγώ μισούσα άφάνταστα 
τήν άνθρώπινη κακία πού ήθελε νά μοϋ καταστρέψη τήν Ευτυχία μου. Στο μεταξύ 
τής είχα μιλήσει γιά τον πατέρα μου, πού τον λάτρευα δσο κανέναν άλλον στον κόσμο, 
γιά τήν άρρωστη μαννούλα μου πού ύπέφερε άπό τήν καρδιά της, γιά τό'Μεγάλο 
χτήμα μας στο χωριό... Κι’ έκείνη μ’ άγκάλιαζε τρυφερά καί μούλεγε : «Τώρα 
δέν έχεις πατέρα, μητέρα, χτήμα. ’Έχεις μονάχα έμένα πού σέ λατρεύω δσο κανέναν 
άνθρωπο στή ζωή. Είσαι ό μόνος άντρας πού άγαπώ, ό μοναδικός πού γνώρισα στή 
ζωή μου. Ά ν  σέ χάσω θά σκοτωθώ». Αύτό δέν μοϋ πολυάρεσε. Μά έλεγα δτι μέ τον 
καιρό θ’ άγαπήση κι’ έκείνη τούς δικούς μου σάν τούς γνωρίση. Τής έλεγα κι’ έγώ 
δτι τήν άγαπώ μά δέν έδειχνε δτι πίστευε στά λόγια μου. Μοΰ ζητούσε νά τής άπο- 
δείξω τήν ’Αγάπη μου. ’Ήθελε δηλαδή νά τήν παντρευτώ. Τής έλεγα νά περιμένη. 
Μά έκείνη νεύριαζε καί έκλαιγε. "Ενα άπόγευμα, πριν τρεις μέρες ήλθεν άναστα- 
τωμένη καί μέ βρήκε στο Πανεπιστήμιο... ’Έπεσε στήν άγκαλιά μου καί μέ δάκρυα 
στά μάτια μοϋ ζήτησε νά τήν πάρω κοντά μου, νά γλυτώση άπό τά μαρτύρια τού 
πατέρα της. «Οί γείτονες, μοΰ είπε, μάς είδαν μαζί. Κι’ δλη ή γειτονιά μέ σχολιάζει. 
Κάποιος μάλιστα έπιασε τον πατέρα μου καί τού τά είπε. Κι’ έκεΐνος έγινε πΰρ καί 
μανία. Μέ σακάτεψε στο ξύλο. Καί μοϋ δήλωσε δτι άν δέν πας νά μέ ζητήσης σήμερα 
θά μάς σκοτώση καί τούς δυό». Ή  έπίθεση πού δέχτηκα ήταν ξαφνική. Καί τής 
άπάντησα δτι θά κάνω, δ,τιδήποτε γιά νά τής χαρίσω τήν Ευτυχία. Πρέπει δμως νά 
πάρω πρώτα τή γνώμη τών δικών μου, γιατί δέν θέλω νά στηρίξω τό σπίτι πού θ’ 
άνοίξω μαζί της στις κατάρες τους. ’Αλλά καί πάλι δέν πρέπει νά βιαστούμε. Γιατί 
πρέπει πρώτα νά τελειώσω τις σπουδές μου, νά πάρω τό Δίπλωμά μου κι’ υστέρα 
νά σκεφθώ γιά γάμο. Έκτος δμως άπ’ αύτό έχω καί μία άδελφή μεγαλύτερη άπό μένα 
Είναι άρραβωνιασμένη. Καί πρέπει νά παυτρευτή πρώτα έκείνη κι’ υστέρα έμεΐς. 
’Έτσι τδχουμε στο χωριό μας βλέπετε. ’Αλλά έκείνη δέν πρόσεξε τά λόγια μου. 
«Θά σου άλλάζο .V τά μυαλά» φώναξεν άγριεμμένη. «Δέν θάμέ βρουν τού γούστου 
τους οί δικοί σου. Θάρθουν νά ρωτάν γιά μένα, γιά τήν ήθική μου, γιά τήν προίκα 
μου». Τήν διέκοψα γ ά νά τήν καθησυχάσω : «Καί τ ί σέ πειράζει άν ρωτήσουν οί 
δικοί μου». Αυτά τής είπα μονάχα. ΤΗταν λοιπόν στραβά τά λόγια μου, κύριε Ύπα- 
στυνόμε; Μά έκείνη φούντωσε καί μοϋ παρουσιάστηκε μ’ ένα πρόσωπο πού ποτέ 
δέν-τό φανταζόμουνα. «Τόν κακό σου τον ψυχρό σου τον καιρό παληάνθρωπε» μ’
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απάντησε «μέ βαρέθηκες έ;Καί θέλεις νά μοϋ το στρίψης; Μά δεν θά τό φάς.Μέ εξέ
θεσες μοΰφαγες τα λεπτά μου, μέ ρεζίλεψες, μέ κατέστρεψες. Θά σέ στείλω φυλακήν 
Θά τά γράψω δλα στην «χτικιάρα» την μάνα σου γιά νά πεθάνη. Θά σέ σκοτώσω»* 
’Άρχισε νά φωνάζη δυνατά, τόσο δυνατά, πού μαζεύτηκε κόσμος πολύς. Γι’ αύτό. 
βρήκα μιάν ευκαιρία πού εκείνη μιλούσε μέ κάποιον γνωστό της καί τδσκασα. Σάν 
βρέθηκα στο δωμάτιό μου είχα ένα φοβερό βάρος στην καρδιά, μουρχότανε νά κλαίω 
νά κλαίω μέ λυγμούς. 'Η καρδιά μου τήν είχε πιά συχαθή. Δέν φταίω εγώ, δέν το- 
θελα μά τήν άηδίασα πιά.Μόνη της τά κατάφερεν έτσι.’Από κείνη τή μέρα δέν ξα- 
ναπήγα στο ΙΙανεπιστήμιο. Ούτε τήν ξαναεΐδα. Σήμερα όμως τό άπόγευμα, άργά 
κατά τό βράδυ, ήλθεν στο δωμάτιό μου μιά φίλη της. Καί κλαίγοντας μέ ικέτεψε νά 
πάο} κοντά της, γιατί, λέει,' έπωφελουμένη τής άπουσίας τού πατέρα της πού είχε 
πάει ταξείδι στή Θεσσαλονίκη, άπεπειράθη ν’ αύτοκτονήση καί είναι σέ άθλια χάλια 
στο σπίτι της ολομόναχη. "Ηθελε μάλιστα νά μου ζητήση καί συγχώρεση γιά τον 
κακό τρόπο της καί νά μού πή ότι δέχεται νά χωρίσουμε σάν φίλοι. Τή λυπήθηκα. 
Καί πήγα κοντά της. Τή βρήκα ξαπλωμένη στο κρεβάτι της καί σκεπασμένη μέ μιά 
κουβέρτα. Τά μάτια της ήταν κατακόκκινα. "Ισως άπό τό πολύ κλάμμα. Μέ φωνή 
σιγανή άρχισε νά μού ζητάη νά τή συγχωρέσω. Καί τά λόγια της ήταν άργά καί. 
κουρασμένα. Τή λυπήθηκα, κάθισα κοντά της κ ι’ άρχισα νά τήν χαϊδεύω τρυφερά 
στο μέτωπο καί νά τής μιλάω γιά τή ζωή πού πάντα είναι όμορφη καί γιά τά λάθη 
πού κάνουν όλοι οί άνθρωποι. Τής δήλωσα ότι τήν έχω πιά συγχωρίσει καί ότι μπο
ρούμε νά μείνουμε δυο πολύ καλοί φίλοι. Ξαφνικά κτύπησε ή πόρτα καί όταν εκείνη 
φώναξεν «έμπρός» μπήκαν μέσα δυο άστυφύλακες. Τότε κατάλαβα ότι ή φίλη της 
φεύγοντας είχε άφήσει τήν πόρτα άνοικτή. Τήν ’ίδια ώρα—καί πριν καταλάβω καλά 
καλά τί πάει νά κάνη—ξεσκεπάστηκε. Καί είδα ότι άπό μέσα ήταν ολόγυμνη. Μέ 
τράβηξε συγχρόνως άπό πάνω της καί άρχισε πάλι νά φωνάζη : «Παληάνθρωπε, 
μέ κατέστρεψες. Π άρτε τον μέσα». Καί μέ φέρανε εδώ.

Δέν έχει σημασία τί είπεν ό Ύπαστυνόμος ή τί έκανε εκείνη ή τί σκέφτηκα 
εγώ. Αύτά είναι λεπτομέρειες πού δέν σάς ένδιαφέρουν. Ή  ιστορία συνεχίστηκε 
στο Δικαστήριο, όπου ό νεαρός φοιτητής άθωώθηκεν. Ά λλ’ έν τώ μεταξύ άπό τις 
εφημερίδες ή είδηση έφτασε μέχρι τό χωριό του. Καί ή μέν μάνα του έπαθε μιά κρίση 
βαρείας φορφής καί μεταφέρθηκε σέ μιά κλινική, ό δέ πατέρας του τον καταράστηκε 
καί τον άποκήρυξε άπό παιδί του. Κι’ εκείνος ερείπιο πιά ηθικό άπεπειράθη (εύτυ- 
χώς δίχως έπιτυχία) ν’ αύτοκτονήση...

Ά ρα «έκ τής γυναικός έρρύη τά φαύλα;;;»
’Αλλά οχι! Μή ταρασσέσθο) Υ μώ ν ή καρδία, φίλες άναγνώστριες!! ! Ε ξα

κολουθώ πάντα νά πιστεύω ότι «καί διά γυναικός πηγάζει τά κρείττω»...
Οί γραμμές αυτές δέν είναι τό Κατηγορητήριο ενός μισογύνη.Σάς τό όρκί- 

ζουμαι αύτό ! ! !
’Απευθύνονται μονάχα σέ κάποιους άφελεΐς καί ρομαντικούς συναδέλφους 

μου, πού εκθέτουν ασυλλόγιστα τά χρυσά τους νειάτα σέ άμεσο καί προφανή κίν
δυνο, ύπερβαίνοντας κατά πολύ τά όρια τού καλώς έννοουμένου συναισθηματισμού...

Φύλακες γρηγορεΐτε!! Γιατί όσο καί νάναι τό πνεύμα πρόθυμο, είναι καμμιά 
φορά ή σάρκα φοβερά άσθενής... Ό  έωρακώς με μεμαρτύρηκεν. Καίάληθής έστί αύ- 
τού ή μαρτυρία...

«'Ο έχων ώτα άκούειν, άκουέτω».

Ενας άστυφύλακας 
Σ. Κ. Π.
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Ο ΔΡΟΜ ΟΙ ΤΩΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ

'Υπό NORMAN DANIELS, κατά 
μετάφρασιν κ. Γ. ΚΟΜΗΝΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Μπήκαν στο έρημο κέντρο. Τά τραπέζια ήταν άκόμα γεμάτα μέ ποτήρια καί 
μπουκάλες άπό τό περασμένο βράδυ. 'Ηταν άκόμη πολύ πρωί καί οί καθαρίστριες 
δεν είχαν πιάσει δουλειά. Ό  Μπίγκ Μάϊκ, ένας μεγαλόσωμος γεροδεμένος τύπος, 
χαμογέλασε άνοιχτόκαρδα καθώς άντίκρυσε τον Σκότ.

—Καλώς ήρθες πίσω, κύριε ένωμοτάρχα, τοΰ είπε. Χαίρομαι πού σέ βλέπω 
πάλι εδώ. Καλημέρα, Σλίμ. Τί θά λέγατε για δυο αυγά μέ χοιρομέρι;

'Ο Σλίμ χαμογέλασε μέ ευχαρίστηση καί κούνησε καταφατικά το κεφάλι. 
Μπήκαν καί οί τρεις στήν αίθουσα τοΰ μπάρ. Οί δυο άστυνομικοί κάθησαν σέ σκα
μνάκια κοντά στο ταμείο, ενώ 6 Μπίγκ Μάϊκ στάθηκε μπρος στο ήλεκτρικό καμι- 
νέτο κ ι’ άρχισε νά έτοιμάζη το πρωϊνό.

—Ή  δουλειά πάει καλά; τον ρώτησε ό Σκότ.
—Δόξα τώ θεώ. ’Άλλα μαγαζιά βέβαια δουλεύουν καλλίτερα άπό μένα, μά δέν 

μπορώ νάχω παράπονο. Τό μαγαζί μου είναι καθώς πρέπει καί...
—Καί δέν πουλάς μαριχουάνα, διέκοψε ξαφνικά ό Σκότ.
'Ο Μπίγκ Μάϊκ γύρισε σιγά τό κεφάλι.
—Πώς τό ξέρετε ότι μέ πλησίασαν καί μοΰ έκαναν προτάσεις; ρώτησε.
—Τό φαντασθήκαμε. Σέ ολα τά κέντρα έγιναν προτάσεις καί τά περισσότερα 

δέχτηκαν καί πουλοΰν.
Αύτή ή μαριχουάνα είναι 
άτιμο φάρμακο, Μάϊκ.
Κάνει όλους αυτούς τούς 
νέους σάν τρελλούς καί 
-είναι μετά τόσο δύσκολο 
νά την κόψουν όσο είναι 
καί ή μορφίνη. Καί, όσο 
περισσότερη παίρνουν, 
τόσο άποβλακώνονται 
περισσότερο καί δέν ξέ
ρουν τί κάνουν. Πριν ά 
πό λίγη ώρα, δυο άπ’ 
αυτούς σκοτώθηκαν, ένώ 
έτρεχαν σάν τρελλοί μέ 
τό αυτοκίνητο.

Ό  Μπίγκ Μάϊκ χτυ
πούσε μέ τέχνη τά αύγά 
καί άκουγε τον Σκότ.
Έρριξε μία ματιά έξω

^ αΡαθυρο κα ι ·ο Μπίγκ Μάϊκ έπεσε στα γόνατά του, άκούμπησε στό σκα- 
ειδε ένα αυτοκίνητο που λοπάτι τις παλάμες του σάν νά ήθελε νά στηρτχθή. 
σταματούσε εμπρός στη
βενζιναντλία πού βρισκόταν έξω άπό τό μαγαζί του.

—"Ενας πελάτης, είπε. Πάω νά τον περιποιηθώ. Μά θά σοΰ πώ κάτι, Σκότ:
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Άρνήθηκα νά πουλώ τήν μαριχουάνα καί οί δυο λεβέντες πού ήρθαν νά μοΰ το προ
τείνουν βγήκαν άπό δώ κακήν—κακώς. Μέ φοβέρισαν πώς θά ξαναγυρίσουν, μά δέν· 
μου φάνηκαν καί τόσο κακά παιδιά. Θά γυρίσω άμέσως. Μοΰ κάνεις τή χάρι νά 
προσέξης τά αυγά Σλίμ;

'Ο Σλίμ προχώρησε καί μπήκε πίσω άπό το μπάρ, ενώ ό Μπίγκ Μάϊκ κατέ
βαινε τά έξη σκαλιά πού οδηγούσαν στην άντλία πού βρισκόταν στο πεζοδρόμιο. 
Ξαφνικά, άντήχησαν πυροβολισμοί καί οί καυτές μολυβένιες σφαίρες χώθηκαν στο- 
σώμα του. Σταμάτησε, σάν νά δίσταζε αν έ'πρεπε νά προχωρήση ή νά γυρίση πίσω. 
Τά όπλα ξανάρχισαν πάλι νά ρίχνουν. 'Ο Μπίγκ Μάϊκ έπεσε στά γόνατά του, άκού- 
μπησε στο σκαλοπάτι τις παλάμες του σάν νά ήθελε νά στηριχθή καί σιγά-σιγά,, 
διπλώθηκε στον έαυτό του καί ξαπλώθηκε στο πεζοδρόμιο, νεκρός.

Πριν άκόμα σβήση ό άντίλαλος τών πυροβολισμών, ό Σκότ καί ό Σλίμ είχαν 
βρεθή στον δρόμο. Σταμάτησαν στήν άκρη τής πόρτας μέ τά πιστόλια στο χέρι καί- 
γέμισαν μέ χαλάζι άπο σφαίρες το αύτοκίνητο πού ξεκινούσε. Τούς άπήντησαν μέ 
μερικούς πυροβολισμούς καί ό τοίχος τού κέντρου τού Μπίγκ Μάϊκ γέμισε άπο τρύπες.

—Τό αύτοκίνητο είναι θωρακισμένο καί τά τζάμια του άθραυστα, παρατή
ρησε ό Σκότ. Φέρε τό αύτοκίνητο μας, Σλίμ, ώσπου νά ρίξω μιά ματιά στον Μάϊκ.

Δέν μπορούσε πιά κανείς νά τον βοηθήση τον Μάϊκ. Κι’ έτσι ό Σκότ πήδησε 
μέ γρηγοράδα στο περιπολικό αύτοκίνητο, ένώ ό Σλίμ πατούσε όλο τό πεντάλι τού 
γκαζιού. ’Επί δεκαπέντε χιλιόμετρα προχώρησαν μέ ταχύτητα πού δέν έπεσε άπό τά 
έκατόν τριάντα, μά πουθενά δέν διέκριναν ’ίχνος τού αύτοκινήτου τών δολοφόνων. 
'Ο Σλίμ σταμάτησε γιά νά ρωτήση σ’ ένα πρατήριο βενζίνης. 'Ο ύπάλληλος δέν είχε 
άντιληφθή κανένα αύτοκίνητο τά τελευταία δέκα λεπτά.

—Κάπου έστριψαν, είπε ό Σκότ. ’Αλλά πού; Καί γιατί; Αύτές οί πάροδοι δέν· 
οδηγούν πουθενά.

—Προχωρούν πάντως άρκετά ώστε νά βρίσκουν καταφύγιο αυτοί οί καταρα
μένοι δολοφόνοι, παρατήρησε ό Σλίμ. Νά γυρίσουμε πίσω;

—Τί άλλο νά κάνουμε; Σταμάτησε σ’ αύτό τό μπάρ πού βρίσκεται τρία χι
λιόμετρα μπροστά. 'Υπάρχει καί τηλέφωνο έκεΐ καί θά βρούμε ευκαιρία νά κου
βεντιάσουμε καί μέ τον καταστηματάρχη.

Σέ λίγο ό Σλίμ σταμάτησε μπρος στο μεγάλο κτίριο πού στέγαζε τό μπάρ. 
"Ενας χαμογελαστός τύπος, πού έδειχνε καθαρά πώς ήταν ’Ιταλός, βγήκε βιαστικός: 
έξω, μά τό χαμόγελο έσβυσε στά χείλη του όταν είδε τήν άστυνομική στολή τού 
Σλίμ. 'Ο Σκότ κατέβηκε άπό τό αύτοκίνητο καί μπήκε μέσα στο μπάρ.

—Δυο λόγια μόνο ήθελα νά σάς πώ, είπε. ’Εδώ γύρω πουλιέται σέ άφθονία 
ένα πράγμα πού μόνο τρελλοί θά αποφάσιζαν νά τό έμπορευθούν. Φαντάζομαι νά μέ 
καταλαβαίνετε. ’Εννοώ τήν μαριχουάνα.

'Ο ’Ιταλός έγινε χλωμός σάν τό κερί καί σήκωσε τά χέρια του σέ μιά χειρο
νομία άπογνώσεως.

■—Μά έγώ δέν πουλάω...
—Μπορεί εσύ νά μήν πουλάς, είπε ό Σκότ. ’Εγώ πάντως σέ προειδοποιώ. "Αν- 

πουλήσης έστω καί ένα άπ’ αύτά τά τσιγάρα, θά έρθουμε καί θά σοΰ χαλάσουμε τό 
μαγαζί, κ ι’ έσύ θά περάσης κάμποσα χρονάκια στή φυλακή. Συνεννοηθήκαμε;

’Εκείνη τή στιγμή ό Σλίμ έσπρωξε τον Σκότ μέ τον άγκώνα του κι’ έδειξε, 
μέ μία κίνησι τού κεφαλιού, τήν πίσω αίθουσα τού μπάρ.

—Δυο ύποπτα μούτρα είναι κρυμμένα έκεΐ μέσα καί παρακολουθούν τά λόγια 
σου, είπε.

—Πάμε νά τούς δούμε, άπήντησε ό Σκότ.
Καί οί δυο άστυνομικοί, μέ τά πιστόλια στο χέρι, ώρμησαν προς τήν κουρτίνα 

πού έκλεινε τήν είσοδο τής πίσω αίθουσας. Τήν ξεπέρασαν σάν άστραπή καί βρέθη—
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καν μέσα. Δυο άνδρες έφευγαν τρέχοντας προς τό πίσω μέρος τοΰ δωματίου. Ό  
Σκότ ακούσε δίπλα του έναν παράξενο ήχο, σαν σφύριγμα. "Εσκυψε άπότομα καί 
έπεσε προς τα εμπρός κ ι’ έτσι τό πιστόλι πού έπεφτε μέ ορμή πάνω στο κεφάλι του 
τοΰ έξυσε μόνο τό πίσω μέρος. Μά όλο τό βάρος του χτυπήματος έπεσε στο δεξιό 
ώμο του καί σχεδόν τον έξάρθρωσε. Οί μϋς τοΰ χεριού του παρέλυσαν καί τό όπλο- 
του έπεσε χάμω.

'Ο Σλίμ, αίφνιδιασμένος, έπεσε κ ι’ αύτός χάμω, καθώς δυο κοντάκια πιστο-
λιών τον χτυπούσαν στο κεφάλι. 'Ο Σκότ, κάνοντας μίαν υπεράνθρωπη προσπάθεια, 
σύρθηκε άπότομα προς τα έμπρός, προσπαθώντας να φτάση τό περίστροφό του πού· 
βρισκόταν στο πάτωμα. Κάποιος τον κλώτσησε μέ δύναμη στο πρόσωπο. Δέν μπό
ρεσε νά πλησιάση τό οπλο του, μά πετάχτηκε πάλι όρθιος καί ξαναβούτηξε προς τά 
έμπρός. ’Ακούσε ολόκληρο ποδοβολητό πίσω του καί κατάλαβε πώς οί άντίπαλοί 
τους ήταν άρκετοί. Ξαφνικά, μια καρέκλα, πεταγμένη άπό πίσω, τον χτύπησε μέ. 
ορμή κατακέφαλα, καθώς προσπαθούσε νά φτάση τό περίστροφο. Ζαλισμένος έπεσε 
μέ δύναμη στο πάτωμα. "Ενας άπό τούς άνθρώπους γέλασε δυνατά καί ζυγώνοντας 
τον ζαλισμένο άστυνομικό, τού έδωσε καμμιά δεκαριά κλωτσιές, βρίζοντας καί βλα
στημώντας.

Στήν είσοδο, ό ’Ιταλός καταστηματάρχης, παρακολουθούσε τά γεγονό α μέ 
μιά έκφραση τρόμου καί άγωνίας στο πρόσωπο. 'Ένας άπό τούς άνδρες γύρισε προς, 
τό μέρος του.

—’Έτσι κανονίζουμε έκείνους πού παριστάνουν τούς έξυπνους, τού είπε. Λοιπόν,, 
έχεις ένα λεπτό καιρό γιά νά σκεφθής. Θά άναλάβης νά διαθέσης - ό έμπόρευμα ή 
θά σέ κάνουμε μαύρον στο ξύλο όπως κάναμε αυτούς τούς δυο παλληκαράδες τούς, 
άστυνομικούς;

Μέ δυσφορία, ό καταστηματάρχης δέχθηκε νά άναλάβη τη διάθεση μιας ποσό- 
τητος ναρκωτικών. 'Ο Σκότ καί ό Σλίμ, άναίσθητοι καί οί δυο στο πάτωμα, δέν 
ακόυσαν λέξη άπό τή συζήτηση αυτή. Οΰτε καί κατάλαβαν ότι τούς άρπαξαν στά 
χέρια καί τούς πέταξαν μέ ορμή έξω άπό τό κατάστημα.

—Δέν ωφελεί τίποτα νά τούς καθαρίσουμε, είπε ένας άπό τούς ανθρώπους.. 
”Ασ’ τους νά ζήσουν ώστε νά ποΰν στούς άλλους άστυνομικούς ότι δέν έχουν νά κά
νουν μέ τίποτα ψιλικατζήδες ή μέ τίποτα πρωτάρηδες! ! !

"Οταν ό Σλίμ συνήλθε, βρήκε τον Σκότ νά δροσίζη τό πρόσωπό του μέ μιά 
βρεγμένη πετσέτα πού τού είχε φέρει ό ’Ιταλός καταστηματάρχης πού ήταν ίδρω- 
μένος καί έτρεμε.

—Σάς λέω τήν άλήθεια, έλεγε μέ άγωνία. Δέν έχω καμμιά σχέση μαζί τους. 
Αυτούς τούς άνθρώπους δέν τούς γνωρίζω...δέν τούς γνωρίζω...στην τιμή μου...

—Πάμε, έκανε μέ οργή ό Σκότ. Καί θυμήσου καλά τί σου είπα. Κάνε πώς 
πουλάς μαριχουάνα καί τά λέμε.

'Ο Σλίμ προχώρησε προς, τό αύτοκίνητο, άνέβηκε κ ι’ έβαλε μπρος.
—Νομίζω πώς τήν έπαθα αυτή τή φορά, είπε στενοχωρημένος. Τούς είδα 

αυτούς τούς άθλιους καί έπρεπε νά καταλάβω πώς είχαν σκοπό νά μάς στήσουν 
παγίδα έκεϊ μέσα, μά σκεπτόμουν τόν Μπίγκ Μάϊκ. ’Αλήθεια, αύτό τό δαχτυλίδι 
πού φοράς μοΰ γρατζούνισε λίγο τόν καρπό τού χεριού.

—Μέ συγχωρής, άπήντησε ό Σκότ. ΤΗταν τής μητέρας μου καί δέν τό βγάζω 
ποτέ άπό τό χέρι μου. ’Αλήθεια, ό κακομοίρης ό Μάϊκ ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. 
Πολύ καλός ώστε νά είναι κρίμα νά σκοτωθή άπό τά όπλα μιάς συμμορίας λαθρε
μπόρων ναρκωτικών.

—Ναί, έχει δίκηο, άπήντησε ό Σλίμ καθώς τό αύτοκίνητο έπαιρνε τή δημοσία, 
οδό. ΤΗταν θαυμάσιος.

(Συνεχίζεται)
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Γραμμένο άπό τδνκ. ΧΑΡΗ ΣΤΑΜΟ 

(Συνέχεια άπδ τό προηγούμενο)
— Ζ'  —

«Είχα ζαλιστεί. Στο νοΰ μου βούιζαν κάτι παράξενες φωνές, άκατάλυπτες. 
» Ή  έπιθυμία να χορτάσω πάνω στο κορμί της τον πόθο μου ήταν ή σκέψη πού κυ- 
» ριαρχοϋσε σ’ όλο τό είναι μου. Είχα μεθύσει άπό άγάπη, άπό πόθο για τή κοπέλλα 
» εκείνη. Μπορούσα στη στιγμή αν μοϋ τό ζητούσε νά πέσω στή θάλασσα, να κατα- 
» τσακιστώ άπ’ τα βράχια. ’Εκείνη όμως παρέμεινε ένα κομμάτι πάγου καί τίποτα 
» παραπάνω...

«Ή  νύχτα εκείνη ήταν πνιγηρή. Στά πρόσωπά μας έφταναν οι σταγόνες πού 
» ξέφευγαν, χτυπώντας τά κύματα μέ ορμή στά βράχια. Προχωρούσαμε ψηλαφιστά 
» καί μόλις έκανα νά την άγγίξω, άφηνε μια πνιγμένη φωνή τρόμου. ’Αποφάσισα 
» νά. θέσω σ’ έφαρμογή τό σχέδιό μου. Νά τήν άπολαύσω καί κατόπιν νά την σκοτώ- 
» σοκ..Κίνδυνος νά μέύποπτευθούν άπεκλείετο, άν ενεργούσα όπως καίό Γκούντλεμαν.

«Διαβαίνοντας άνάμεσα άπό δυο βραχάκια, έβαλα τό πόδι μου άνάμεσα στά 
» δικά της καί τήν έρριξα κάτω. "Ωρμησα καί τήν άρπαξα μέ τά δυό μου χέρια. 
» Μόλις όμως τά χέρια μου άγγιξαν τό σώμα της, ένοιωσα κάτι πού δεν μπορώ νά. 
» τό περιγράψω. Μέσα μου ξύπνησαν μύριοι πόθοι, συναισθήματα πού ποτέ δέν 
» ένοιωσα σέ τόσο μεγάλη έκταση. ’Έπεσα πάνω της καί ζήτησα τά χείλη της...

«Κείνη δοκίμασε νά μ’ άπωθήση, άντεστάθηκε μ’ όλες τις δυνάμεις της.’Έχωσε 
» τά μυτερά της νύχια στις κόγχες τών ματιών μου καί συνάμα ένας σουβλερός πόνος 
» στή ράχη μου μ’ έκανε ν’ άπομακρυνθώ προς στιγμήν άπό πάνω της. Οΰρλιαξα 
» άπό φρικτούς πόνους. Είδα στο χέρι της μιά μυτερή καρφίτσα πού συγκρατούσε 
» προ ολίγου τό καπέλλο της στο ωραίο της κεφάλι...

«Μά συνέχισα" τήν πάλη. ’Εκείνη μούγκριζε, σφάδαζε άπό άηδία κΓ έβαζε 
» όλη τή δύναμή της γιά ν’ άντισταθή.

«Θά βάσταξε αυτή ή άπεγνωσμένη πάλη πάνω άπό ένα τέταρτο. Κατάλαβα 
» οτι δέν μπορούσα νά τήν καταβάλω. Είχα ζαλιστεί, τό κεφάλι μου βούιζε καί τά. 
» μηνίγκια μου πονοΰσαν. Ή  σκιά τοϋ Γκούντλεμαν πρόβαλε πάλι μπροστά μου.
» «Τί κάθεσαι; μοϋ φώναζε. Σκότωσέ την !...» .

«Σάν τρελλός άρπαξα τότε μιά μεγάλη σουβλερή πέτρα κι’ άρχισα νά τή 
» χτυπάω, νά τή χτυπάω μέχρις δτου τό κρανίο της έσπασε καί κάθε της άντί- 
» στάση παρέλυσε. Στάθηκα καί κύτταξά τό θύμα μου. ’Ένοιωσα τότε ότι έγώ δέν 
» ήμουν σάν τον Γκούντλεμαν. Κείνος, όταν τή σκότωσε, ρίχτηκε πάνω της καί κό- 
» ρεσε τό πόθο του στο νεκρό της κορμί. Κατόπιν, ψύχραιμα—ψύχραιμα τήν πέταξε 
» στή θάλασσα κ ι’ έφυγε, τρίβοντας τά χέρια του άπό ικανοποίηση...

«'Όμως, έγώ δέν ήμουν σάν εκείνον. Έ γώ στ’ άντίκρυσμα τοϋ άψυχου κορμιού 
» της παρέλυσα ολόκληρος, κρύος ιδρώτας μέ περιέλουσε καί δέν μπορούσα νά. κου- 
» νήσο.» τά χέρια μου. Είχα παγώσει καί κύτταζα μέ μάτια πεταγμένα άπί τις κόγ- 
» χες τό θύμα μου..:

«Λίγες στιγμές έμεινα έτσι καί τό μυαλό μου φορτίστηκε ξανά. «Μπροστά μου 
» τώρα έστεκε ό Γκάστον πού σκότωσε καί αύτός τή γυναίκα του, μά κείνος άκο- 
» λούθησε διαφορετικό δρόμο. Τον είχα δη αύτόν στο « ’Αθηναϊκόν» στήν όδό Κλει- 
» σθένους, άλλά τότε δέν μ’ έπιασε αστυφύλακας. ’Ήμασταν πέντε παιδιά παρέα καί 
» σφυρίζαμε ενθουσιασμένα τον Γκάστον όταν σκότωνε τή γυναίκα του. «Καλά νά 
» της κάνει, φωνάζαμε. Γιατί νά πάη μ’ άλλον άνδρα;» Καί δός του χειροκροτήματα 
» όλα τά παιδιά πού φωνάζαμε : «Δός της κι’ άλλες, δός της κ ι’ άλλες...»
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« ’Εκείνον δμως τον έπιασε ή ’Αστυνομία...Τον έπιασε μόνον καί μόνον γιατί 
» έθαψε τή γυναίκα του χωρίς νά της κόψη τό κεφάλι όπως έκανε ό Τζόε, καί δέν 
» τον έπιασαν οί ’Αστυνομικοί. Καί κείνος—ό Τζόε—χόρτασε κατόπιν στο νεκρό 
» της σώμα, γιατί ή γυναίκα του δεν του δινόταν έπειδή είχε φίλους καί χόρταινε 
» τον έρωτα μέ κείνους. Την ταινία μέ τό Τζόε καί τή Μάρθα την είχα δη πολύ μι- 
» κρότερος σ’ έναν κεντρικό κινηματογράφο. Είχα πάει τότε μαζί μέ κάποια θεία 
» μου πού ήλθε στην ’Αθήνα μέ τον πατέρα μου. ’Ήμουνα τότε στή τετάρτη τάξη 
» τού Γυμνασίου καί δούλευα σ’ ένα καφενείο, πηγαίνοντας τό βράδυ σέ νυκτερινό 
» Γυμνάσιο...

« ’Εγώ δέν θά έκανα τό λάθος τοϋ Γκάστον. Θά τής έκοβα τό κεφάλι όπως ό 
» Τζόε καί θά τό πετοϋσα σέ κανένα πηγάδι, γιατί στή θάλασσα υπήρχε φόβος νά 
» βγή καμμιά μέρα στή στεριά...

« ’Έτσι θά γλύτωνα άπ’ τήν ’Αστυνομία καί θά παντρευόμουνα μιά μέρα κά- 
» ποιαν άλλη, όπως καί ό Τζόε, καί θά εύτυχοΰσα. Δέν θά σάπιζα στή φυλακή δπως 
» ό Γκάστον πού έκανε λάθος καί προδώθηκε...

« ’Έτσι καί άποφάσισα. ’Άφησα τό άψυχο σώμα τής ’Αλίκης κ ι’ έτρεξα νά 
» βρώ μέρος γιά νά τό θάψω βαθειά. Γύρισα άρκετά καί βρέθηκα σ’ ένα ερημικό 
») καί ωραίο κήπο πού στήν άνατολική του πλευρά φάνταζε επιβλητικά ό όγκος μιας 
» βίλλας. Ή ταν ή βίλλα Αυχούδη, άκατοίκητη, θεοσκότεινη. Φώτα δέν φαίνονταν 
» πουθενά κ ι’ άπ’ τον χορταριασμένο δρομάκο πού ώδηγοϋσε σ' αύτήν άπ’ τήν αύλό- 
» πόρτα, κατάλαβα δτι ήταν άκατοίκητη άπό πολύ καιρό...

«Πήδησα τον τοίχο καί βρέθηκα μπροστά σ’ ένα μικρό παράπηγμα. ’Έσπασα 
» τήν ξύλινη πορτούλα του καί κεΐ μέσα βρήκα ένα κλαδευτήρι καί μιάν άξίνα. «Ώ - 
» ραία !» ... σκέφθηκα. «Θά πραγματοποιήσω τώρα τό τ έ λ ε ι ο ν έ γ κ λ η μ α  !...»

«Πήδησα ξανά τον τοίχο καί τρέχοντας έφτασα στο μέρος πού βρισκόταν τό 
» πτώμα τής ’Αλίκης. Είχε άρχίσει νά ψιλοβρέχη κ ι’ έκανε δυνατό κρϋο. Τύλιξα 
» τό κεφάλι μέ τό παλτό της γιά νά μή στάζουν τά αίματα, άνακάτεψα τό χώμα 
» πάνω στο όποιον ήταν ξαπλωμένο τό άψυχο κορμί γιά νά χαθούν τά ίχνη καί, φορ- 
» τώνοντας στον ώμο μου έκεΐνο τό αιθέριο σώμα έφτασα στο κήπο τοϋ Αυχούδη.

((Μπήκα άπό ένα γκρεμισμένο μέρος τοϋ τοίχου καί παρά λίγο νά πέσω μέσα 
« σ ’ ένα άνοιχτό πηγάδι γεμάτο νερό. Δρασκέλισα τις βραγιές κ ι’ άφησα τό πτώμα 
» κοντά στο καλύβι πού ήταν τά σύνεργα τοϋ κηπουρού. Πήρα τήν άξίνα καί πήγα 
» κεΐ πού ήταν σπαρμένο τό σιτάρι. ’Έσκαψα ένα λάκκο βαθύ δσο μπορούσα—κατό- 
» πιν δμως κατάλαβα δτι δέν ήταν καθόλου βαθύς—κι’ ετοιμάστηκα νά ρίξω τό πτώμα 
» μέσα.

«Τότε άντελήφθηκα πόσο κουτά σκεπτόμουν... Καλά αν δέν βρή ή Άστυνο- 
» μία τό πτώμα. Ά ν  δμως τό βρή, θά τό βρή χωρίς κεφάλι! Ά ν  τό κόψω φυσικά...
» 'Οπότε θ’ άγνοή σέ ποιόν άνήκει τό υπόλοιπο πτώμα...

»Γιατί δμως νά μή κάνω καί γώ, έκεΐνο πού έκανε ό Δράκος τοϋ Παρισιού;
« ’Εκείνος έκανε τόσα εγκλήματα καί δέν θά τον άνακάλυπταν ποτέ άν πρό- 

» σεχε μιά λεπτομέρεια. Ή  λεπτομέρεια ήταν θυμάμαι—κι’ άς ήμουνα τότε 15 χρο- 
» νών—τό δτι ξέχασε πάνω στο λάκκο πού έχωσε μιά μικρή 14 έτών, τό ήλεκτρικό 
« του φανάρι...

» Είχε κάνει δμως έναν άλλο φόνο καί ή ’Αστυνομία δέν τον άνακάλυψε 
» τότε γιατί είχε τήν πρόνοια νά κόψη μέ τό μαχαίρι όλες τις σάρκες άπό τά μέρη 
» πού πρόδιδαν δτι ή γυναίκα έκείνη ήταν νέα. Φρόντισε νά έξαφανίση κάθε σημείο 
«πού θά έδειχνε τήν νεανικότητα τής γυναίκας. Τής έκοψε τά στήθη, έβγαλε δλες 
« τ ις  σάρκες άπό τή μέση καί κάτω, άπό τά πόδια, άπό τό πρόσωπο... Ή  ταινία 
εκείνη άνεφέρετο σέ πολύ παλαιά εποχή,τότε πού ή Κωνσταντινούπολη ήταν άκόμα 
:» πρωτεύουσα τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας...

» Σκέφτηκα δμως δτι τότε πού έκανε αύτά ό Δράκος, ό κόσμος ήταν πολύ
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» διαφορετικός...’Ενώ τώρα ή ’Αστυνομία άνακαλύπτει πράγματα πού ό νούς σου δέν· 
«φαντάζεται ποτέ. « ’Άκου τι έκανε!..»  σκεπτόμουν ύστερα άπ’ το έγκλημά μου· 
» για τον Δράκο τοϋ Παρισιού... «Λές καί τά χαρακτηριστικά της νέας γυναίκας, 
«υπάρχουν μόνο στις σάρκες...» Τί ηλίθια ταινία πού ήταν εκείνη!...

» Ά ρα καλά έκανα καί δεν έκοψα καί τις σάρκες της γυναίκας πού άγάπησα...
«"Οπως καί νάναι δμως, τά άλλα ήταν πολύ σωστά. «Πώς θά βρή ή Ά στυ- 

«  νρμία δτι έγώ σκότωσα τήν Αλίκη Καρεζή, δταν εξαφανίσω κάθε ’ίχνος άπό το 
» μέρος πού τη σκότωσα μέχρι έκεΐ πού θά τη θάψω; Πώς θά καταλάβη σέ ποιόν 
» άνήκει τό σώμα—τό νεανικό έστω... άφοϋ ή σκέψη μου γιά τις σάρκες ήταν γελοία— 
» δταν έγώ τής κόψω τό κεφάλι;Καί προ πάντων τί θά βρή νά ύποψιασθή ή’Αστυ- 
» νομία, δταν έγώ ενεργήσω δπως τόσοι καί τόσοι άλλοι πού είδα στον κινηματο- 
» γράφο δτι ένήργησαν χωρίς νά συλληφθοϋν ποτέ; "Η, πού, άν συνελήφθησαν, συ- 
» νελήφθησαν μόνον καί μόνον γιατί έκαναν σοβαρές παραλείψεις; Έ γώ, δπως είχα δη,. 
» θ’ άπέφευγα αύτές τις παραλείψεις κ ι’ έτσι...

« ’Έτσι θά παραπλανούσα τήν ’Αστυνομία... Έκτος αυτών θά μεταχειριζό- 
» μουν καί τό κόλπο πού σκαρφίστηκε εκείνος πού παραπλάνησε τόσον καιρό τήν 
» Σκώτλαντ—Γυάρντ. Θά παρουσίαζα γράμματα άπό τήν Ελβετία καί...

«Μ’ αυτές τις σκέψεις ήρέμησα τήν ταραγμένη συνείδησή μου. Πήρα τό κλα- 
» δευτήρι κ ι’ έκοψα κάτω—κάτω τό λαιμό τής ’Αλίκης, κοντά στούς ώμους. Πήγα, 
«κα ί τό πέταξα στο πηγάδι. Αίμα δέν έσταζε καθόλου!...

«Φαντάσου άφέλεια...» σκεπτόμουν λίγες μέρες άργότερα γιά την ταινία μέ_ 
» τον Δράκο. «Καί σού λένε καί « ’Ακατάλληλον γιά τούς άνηλίκους!...»  Βρέ ποιοι 
άνήλικοι; Καί τά μωρά παιδιά καταλαβαίνουν δτι τό νά κόψης τις σάρκες είναι μιά 
» βλακεία καί τίποτα άλλο...»

«Δέν βαρυέστε δμως. Δέν είχα νά χάσω καί τίποτα άν τής έκοβα δλα τά κρέ- 
» ατα καί τά έρριχνα στο πηγάδι.Θά σάπιζε έτσι πιο εύκολα, μιας καί θάλλειπε καί. 
» ολόκληρο τό δέρμα...

« ’Έρριξα τό πτώμα στο λάκκο πού άνοιξα, τό σκέπασα, πέταξα τή τσάπα καί τό. 
» κλαδευτήρι στο πηγάδι κ ι’ έφυγα κάνοντας μικρά κομματάκια τό ματωμένο παλτό. 
» τής ’Αλίκης καί χώνοντάς το σέ μιά τρύπα τού τοίχου. "Υστερα έφραξα τήν τρύπα. 
» μ’ένα μεγάλο λιθάρι, ίσιωσα τό μέρος εκείνο χαλώντας τά πατήματά μου μ’ ένα 
» χοντρό ξύλο κ ι’ έφυγα γιά τήν ’Αθήνα μέ σκοπό νά ξαναγυρίσω, τό πρωί, νάκατα- 
» στρέψω δλα τά σημάδια πού άφησα άπ’ τήν παραλία ώς τον κήπο τού Λυχούδη. 
» Καί νά πάρω μαζί μου καί μερικούς σπόρους σιταριού, νά τούς σπείρω πάνω άπ*’ 
» το σκαμένο μέρος’ γιά νά μην φαίνεται σέ λίγο καιρό άπολύτως τίποτα...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
«Μη νομίσετε δτι μέ τό νά άραδιάσω τις σκηνές τών άκαταλλήλων γιά τούς: 

» άνηλίκους ταινιών, στρέφομαι κατά τής κοινωνίας... ’Όχι κύριοι. Ή  κοινωνία 
» άμύνεται στον τομέα αύτόν μέ τήν άπαγόρευση τής εισόδου τών άνηλίκων...

«Ξέρω τ ί θά μού πήτε. Θά μοΰ πήτε δτι ένας νέος δέκα έννηά ετών, είναι άρ- 
» κετά ώριμος καί μπορεί νά διώξη πλέον τις κακές έπιδράσεις πού τυχόν γεννή- 
» θηκαν στήν ψυχή του, άπό διάφορα περιστατικά τής νεανικής του ηλικίας...

«Ξέρω πώς δέν παραδέχονται πολλοί συγγραφείς, δτι οί πρώτες έντονες έν- 
» τυπώσεις τής εφηβικής ήλικίας, μπορούν νά έξασκοΰν έπίδραση καί νά χρησιμέύουν 
» άργότερα ώς παραδείγματα προς μίμηση... Θά μοΰ πήτε δτι, ναι μέν, τότε πού 
» έβλεπα τις ταινίες ήμουνα άνήλικος γιά τέτοια θεάματα, δταν δμως έκανα τό έγ— 
» κλήμα ήμουν ηλικιωμένος. Κατά συνέπειαν δέν ήταν δυνατόν νά έπιρρεασθώ άπ’ 
» τις σκηνές εκείνες σέ τέτοια ηλικία, πού, υποτίθεται, είμαι εις θέσιν νά διαχωρίζω- 
» τις κακές έπιδράσεις άπ’ τις καλές...

«"Ομως οφείλω νά βροντοφωνάξω δτι τά άκατάλληλα έκείνα έργα έδωσαν»
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» μιαν άλλη τροπή στη ζωή μου. ’Άρχισα άπό τότε πού σύχναζα στούς λαϊκούς έκεί- 
» νους κινηματογράφους πού κατά προτίμησιν προβάλλουν έργα μόνον ακατάλληλα 
» για τούς ανηλίκους, να καπνίζω, νά χαρτοπαίζω, νά μιμούμαι στούς τρόπους καί 
» στη ζωή μου γενικώς τούς ήρωες των ταινιών εκείνων...’Άρχισα νά βλέπω τή ζωή 
» όπως είναι( ! ) —έτσι σκεφτόμουν τότε—καί νά ζητώ τή γυναίκα όπως κ ι’ εκείνοι... 
» Σιγά-σιγά, όλα τούτα κατάντησαν συνήθεια, δέθηκαν αναπόσπαστα μέ τήν όλη 
» μου ζωή, δημιούργησαν τό χαρακτήρα μου... Ά  ν α τ ρ ά φ η κ α μ’ α ύ τ ά !..

«Προ καιρού άνακάλυψα συζητώντας μέ τον εαυτό μου ότι όλα οσα έκανα, 
» ότι σκεφτόμουν καί ότι έπραττα ώς τώρα, είχαν τήν σφραγίδα τών χαρακτήρων 
» εκείνων... Τών ήρώων τών ταινιών εκείνων πού όλες σχεδόν ήταν ακατάλληλες 
» γιά τούς άνηλίκους, καί ένοιωθα ύπερήφανος γιά τά κατορθώματά μου όσες φο- 
» ρές κατώρθωνα νά μπώ—μεταχειριζόμενος διάφορα μέσα—στούς Κινηματογρά- 
» φους εκείνους. 'Η συνείδησή μου είχε πορωθή. 'Η περιπέτεια ή άγρια, οί όμορ- 
» φες καί προκλητικές ήμίγυμνες γυναίκες, οί τύποι τών οΐκων ανοχής καί τών καμ- 
» παρέ, οί σεοματέμποροι καί οί κοινές γυναίκες, οί γκάγκστερ μέ τά περίστροφα 
» καί τό... ύφος των, οί σκοτωμοί, οί βιασμοί καί οί προκλητικές έκεϊνες σκηνές 
» τήν ώρα πού έπίκειται ή ένωσις δύο άνθρώπων διαφορετικού φύλου, ήταν οί μονα- 
» δικές μου απολαύσεις... ’Εκεί μέσα γνώρισα τύπους πού δέν τούς βλέπει ό πολύς 
» κόσμος, γνώρισα τ ’ άνθρώπινα πάθη δοσμένα μέ τον πιό πρόστυχο τρόπο. Πολλές 
» φορές μέ πλησίασαν ατο
ύ μα πού ζητούσαν άπό μέ- 
»να  πράγματα πού μόνον 
«διεστραμμένοι τύποι τά 
» επιθυμούν...

«Χωρίς νά τό κατα- 
» λάβω, άρχισα νά μιμοΰ- 
» μαι πολλά άπ’ αύτά πού 
» έβλεπα στις ταινίες καί 
» στούς άνθρώπους πού τις 
» παρακολουθούσαν. Προ- 
» παντός όμως, ότι πήρα 
» τό πήρα άπ’ τούς ήρωες 
» τών ταινιών. Τά φερσί- 
» ματα καί οί γνώμες τών 
» άνθρώπων πού σύχναζαν 
» έκεϊ, ομολογώ, ότι δέν 
» μ’ έπιρέασαν ποτέ. Αύ- 
» τοί ήταν κοινοί τύποι...
» ’Ενώ οί ταινίες έδειχναν 
« ξένους, νοοτροπία ξένη,
» πιό πολιτισμένη άπωσ
η δήποτε...

«Άρχισα λοιπόν νά 
«ντύνουμαι όπως κ ι’έκεΐνοι 
» πού έπαιζαν στις διάφορες 
» ταινίες, νά καπνίζω καί νά παρουσιάζωμαι μέ τό τσιγάρο στο στόμα καί τό ύφος 
» πού καί κείνοι παρουσιάζονταν στον κόσμο. Άρχισα νά προσπαθώ νά γίνω ριψο- 
» κίνδυνος καί νά φέρωμαι στή γυναίκα όπως καί έκεΐνοι, νά βλέπω τή ζωή σάν μιά 
» άτέλειωτη άπόλαυση κάθε τί πού θά επιθυμούσα... Τό νά σκοτώσω άνθρωπο μοΰ 
)) φαινόταν πολύ άπλό. Κάθε μου κίνηση, κάθε ένέργεια, ήταν παρμένη άπ’ τά φερ- 
» σίματα εκείνων. Καί ή σκέψη μου, νύχτα καί μέρα γεμάτη άπό παρορμήσεις γιά

«Άρχισα νά ντύνωμαι όπως κι’ εκείνοι πού έπαιζαν στίς 
διάφορες ταινίες, νά καπνίζω...».
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» τον έρωτα, για τό χρήμα, για τή μεγάλη κ ι’ εύκολη ζωή. Την ψυχή μου δονούσαν 
» τά κατορθώματα εκείνων, οί έρωτες, οί απολαύσεις, τό πιοτό, ή ξέγνοιαστη ζωή. 
» Για ολ’ αύτά, δεν άξιζε τίποτα ή ζωή ένός άνθρώπου πού θά δοκίμαζε νά σοϋ άπα- 
» γορεύση νά τά χάρης! ’Έτσι, τουλάχιστον, έκαναν έκεϊνοι πού έπαιζαν στις ται- 
» νίες αυτές καί μεΐς τούς καταχειροκροτούσαμε...

«'Όταν βρέθηκα μέ την ’Αλίκη σέ κείνη τή κατάσταση πού μ’ έφερε ή άρνησή 
» της, έπεστράτευσα δλα αύτά πού άπό χρόνια είχα διδαχθή. Καί ένήργησα δπως 
» σάς είπα... Τό πρότυπο υπήρχε βαθειά ριζωμένο στη ψυχή μου. Δεν είχα, παρά νά 
)) κάνω μιά πιστή άντιγραφή...

«Τό άλλο πρωί σηκώθηκα νωρίς πολύ κ ι’ έγκατέλειψα τό ξενοδοχείο δπου 
» είχα περάσει τή νύχτα έκείνη. Πήρα τό λεωφορείο καί κατέβηκα στο Φάληρο. 
» 7Ηταν νύχτα άκόμα, βαθειά χαράματα. Περίμενα νά φωτίση λίγο καί κατόΛιν 
» πήγα στο μέρος πού σκότωσα τήν ’Αλίκη. 'Υπήρχαν στον τόπο πού έγινε ή πάλη 
» μερικές τρίχες άπ’ τά μαλλιά της, λίγα αίματα. Μάζεψα τις τρίχες μία-μία, κα- 
» θάρισα τά αίματα κουβαλώντας θαλάσσινο νερό μ’ ένα κονσερβοκούτι πού βρέ- 
» θηκε κεΐ κοντά, καί κατόπιν χάλασα τά σχήματα των παπουτσιών μου.

« ’Ακολούθησα ύστερα τον ίδιο δρόμο πού είχα πάρει καί τή νύχτα, μεταφέ- 
» ροντας τ ’ άψυχο σώμα στον ώμο μου. Παρατηρούσα καλά τό έδαφος, τά φύλλα 
» τών θάμνων καί δπου εύρισκα καμμιά σταγόνα αίμα τήν κατέστρεφα. Τό ίδιο 
» έκανα καί γιά κάθε άλλο ίχνος πού θά μαρτυρούσε τή διέλευσή μου άπό κεϊ.

« ’Έφτασα στή βίλλα τού Λυχούδη. ’Ίσιωσα καί κεΐ τις πατημασιές μου, στερέω- 
» σα καλά τή πέτρα πού είχα βάλει στή τρύπα δπου έκρυψα τό παλτό τής ’Αλίκης καί 
»  κατόπιν έσπειρα λίγο σιτάρι πάνω άπ’ τό τάφο τής γυναίκας πού τόσο άγάπησα...

«Φαίνεται δμως πώς άργότερα ή πέτρα έπεσε καί τό σιτάρι δέν βιάστηκε νά 
» φθάση καί τό υπόλοιπο στο μέγεθος...

«Κάνοντας νά φύγω, θυμήθηκα κάτι πού τό αίμα μου πάγωσε. Είχα ξεχάσει 
»  τήν τσάντα τής ’Αλίκης άκουμπισμένη στο τοίχο ! Εύτυχώς πού τή θυμήθηκα...

«Πήγα καί τήν πήρα. Πριν τήν πετάξω καί αύτή στο πηγάδι, είχα τή πρό- 
» νοια νά τήν άνοίξω. Βρήκα μέσα κάτι γυναικεία μικροπράγματα, μιά φωτογρα- 
» φία της—νά, αυτήν έδώ, πάρτε την νά τή δήτε—οχτώ χρυσές λίρες ’Αγγλίας κ ι’ 
»  ένα ποίημα μισοτελειωμένο. ’Έβαλα στή τσέπη μου τις λίρες, τή φωτογραφία καί 
» τή κόλλα πού είχε γράψει τό ποίημα κ ι’ έρριξα τή τσάντα μέ τά υπόλοιπα μικρο
ί) πράγματα στο πηγάδι άφού τήν έδεσα πάνω σ’ ένα μακρουλό λιθάρι. "Υστερα άνέ- 
)) βήκα στήν ’Αθήνα... Είχα άρχίσει νά αίσθάνωμαι τύψεις γιά δτι έκαμα καίφαίνε- 
»  ται ήμουνα πολύ άναστατωμένος, γιατί οί έπιβάτες στο λεωφορείο γύριζαν καί 
»  μέ κυττούσαν συνεχώς. Πρόσεξα δτι ένας νέος μέ κυττοΰσε επίμονα καί στο βλέμμα 
)) του διάβασα μιά υποψία γιά μένα. Σκέφθηκα δτι ίσως νά ήταν άστυνομικός. Έ κεΐ- 
» νος δμως κατέβηκε σέ μιά στάση συνοδεύοντας ένα νεαρό κορίτσι πολύ δμορφο...

« ’Έφθασα στο Σύνταγμα καί κάθησα σ’ ένα καφενείο. ΓΙαρήγγειλα έναν καφέ 
)) καί βυθίστηκα σέ σκέψεις. Έπεστράτευσα τότε δλα δσα είχα διαβάσει στή «Μά- 
» σκα» καί σέ κάτι άλλα φτηνά καί ήλίθια περιοδικά, δτι είχα δή σέ κινηματογρα- 
» φικά έργα σχετικά μέ τήν προσπάθεια άποκρύψεως τού εγκλήματος καί παραπλα- 
» νήσεως τής ’Αστυνομίας, βασάνισα τό μυαλό μου νά θυμηθώ καμμιά περιγραφή 
» γιά τον τρόπο πού άλλοι ένήργησαν στή περίπτωσή μου. Θυμήθηκα τελικά μιά 
» έκτενή καί παραστατική περιγραφή πού είχα διαβάσει—δέν θυμούμαι σέ πιά έφη- 
» μερίδα—καί άποφάσισα νά ενεργήσω καί γώ δπως ό έγκληματίας έκεΐνος πού ή 
» φωτογραφία του είχε τυπωθή φαρδειά—πλατειά στή πρώτη σελίδα της καί έπιανε 
» τή μισή σελίδα περίπου. Θυμάμαι μάλιστα δτι δυό-τρεΐς φίλοι μου πού κυττούσανε 
» μαζί μου τή φωτογραφία εκείνη, έλεγαν. «Νά, αύτός γνωρίζει τή δόξα ! ...Δές πόσο 
» άνδρας είναι καί σκέψου πόσα μάτια τον βλέπουν!...».

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Συνέχεια καί Τέλος



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Ε ΙΣ  Α Θ Η Ν Ω Ν

Ά ρ ιθ . 78

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
(Φ.Ε.Κ. 212/22-10-54. Τεϋχος Β')

«Περί τροποπο ιήσειυς καί συμπληρώσεως τής ύπ" άριθ. 54/51 ’Αστυνομικής Δ ιατά- 
ξεως «περί κανονισμού κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων πόσης κατηγορίας καί

κινήσεως πεζών».

Έν Άθήναις σήμερον τήν 9ην Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1954, ημείς ό Διευθυντής τής Ά στυν. 
’Αθηνών, Γεωργίου ’Αναστάσιος, Ά στυν. Διευθυντής Α., έχοντες ύ π ’ όψει τά  άρθρα 2, 122 καί 
123 τοΰ Νόμου 4971 «περί οργανισμού τοΰ Σώματος τής Ά στυν. Πόλεων» καί τό άρθρον 37 
τοΰ Διατάγματος τής 9/20.10.26 «περί Κανονισμού τοΰ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων», 
ώς έκωδικοποιήθη καί έκυρώθη διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 1001/43, ϊδόντες δέ καί τό άπό 11.6/ 
2.7.54 Β. Δ. «περί κυρώσεως τοΰ Κανονισμού Προσωπικοΰ τω ν Κοινών Ταμείων Εισπράξεων 
Αυτοκινήτων», άποφασίζομεν καί διατάσσομεν:

Άρθρον 1. Εις τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 33 «περί υποχρεώσεων οδηγών αύτο<ι- 
νήτων τής ΰ π ’ άριθ. 54/51 Ά στυν. Διατάξεως «περί κανονισμοΰ κυκλοφορίας τροχοφόρων οχη
μάτων πάσης κατηγορίας καί κινήσεως πεζών προστίθεται καί δεύτερον έδάφιον, έχον οΰτω:

Άρθρον 33. 1................................................... ................... ....................................... ...........
Προκειμένου περί όδηγοΰ λεωφορείου αυτοκινήτου, ύποχρεοΰται οΰτος, κατά τήν θεώρησιν 

τής άδειας ικανότητάς του, παρά τή Ύποδιευθύνσει Τροχαίας Κινήσεως, ώς άνωτέρω διαλαμβά
νεται, νά προσκόμιση, πλήν τώ ν ώς άνω στοιχείων, καί τά  κατωτέρω δικαιολογητικά :

α) Πιστοποιητικόν τοΰ οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος, έμφαΐνον ήλικίαν 25—60
ετών.

β) Βεβαίωσιν τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας ότι δέν ποιείται χρήσιν ναρκωτικών, 
ούτε ρέπει πρός τήν μέθην.

γ )  Πιστοποιητικόν ποινικού μητρφου, έμφαΐνον ότι δέν έχει καταδικασθή τρις τουλάχι
στον, διά τραυματισμόν προσώπων κατά τήν άσκησιν τής υπηρεσίας του, έξ ϋπαιτιότητός 
του, αποδεδειγμένης διά δικαστικής άποφάσεως.

Ή βεβαίωσις περί μή χρήσεως ναρκωτικών, ουδέ ροπής πρός τήν μέθην, άφορα καί τούς 
ήδη ϋπηρετοΰντας οδηγούς λεωφορείων αυτοκινήτων.

Άρθρον 2. Ή παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 37 «περί υποχρεώσεων βοηθών φορτηγών 
αυτοκινήτων καί είσπρακτόρων λεωφορείων» τής αυτής Αστυνομικής Διατάξεως, άντικαθί- 
σταται ώς άκολούθως :

Άρθρον 37. 1..............·...........................................................................................................
2. Προκειμένου μέν περί είσπρακτόρων, τό βιβλιάριον χορηγείται μόνον εις πρόσωπα, 

συμπληρώσαντα τό 18ον έτος τής ήλικίας των καί μή ύπερβάντα τό 45ον τοιοΰτον, φέρει έξώ- 
φυλλον χρώματος βαθέος κυανοΰ, ειδικόν αριθμόν, άριθμόν πρωτοκόλλου καί φακέλλου, όνομα- 
τεπώνυμον, πατρώνυμον, ήλικίαν, διεύθυνσιν κατοικίας καί λοιπά στοιχεία, χορηγείται δέ τή 
αιτήσει τοΰ ένδιαφερομένου, είς ήν επισυνάπτονται τά  έξής δικαιολογητικά :

α) Πιστοποιητικόν τοΰ οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος, περί τής χρονολογίας 
τής γεννήσεώς του.
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β) Βεβαίωσις τού οικείου Ά στυν. Τμήματος, ττερΐ τής διευθύνσεως κατοικίας καί τής έν 
γένει διαγωγής του.

γ )  Βεβαίωσις τής αρμόδιας Είσαγγελικής ’Αρχής, ττερΐ τοΰ ποινικού παρελθόντος του. 
δ) ’Απολυτήριον έξαταξίου Δημοτικού Σχολείου.
ε) "Εγγραφος δήλωσις τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ λεωφορείου αυτοκινήτου ότι προσλαμβάνεται 

ώς είσπράκτωρ, δεόντως τεθεωρημένη παρά τοΰ οικείου Ά στυν. Τμήματος, διά τό γνήσιον τής 
υπογραφής, ήν φέρει.

Είσπράκτωρ λεωφορείου δύναται νά είναι καί ό ιδιοκτήτης αΰτοΰ, έφ’ όσον έχει τ ’ άνωτέρω 
προσόντα, ώς πρός τάς γραμμοιτικάς γνώσεις.

Προκειμένου δέ περί βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων τό βιβλιάριον τούτο, όπερ είναι 
όμοιου τύπου ώς άνωτέρω διά τούς είσπράκτορας καθορίζεται, χορηγείται εις πρόσωπα συμ- 
πληρώσαντα τό 18ον τής ηλικίας τω ν καί άφοΰ πρότερον έν τή σχετική αιτήσει τώ ν ενδια
φερομένων έπισυναφθώσι τά, ώς άνω, διά τούς είσπράκτορας άπαιτούμενα δικαιολογητικά, 
πλήν τοΰ άπολυτηρίου τοΰ έξαταξίου Δημοτικού Σχολείου, όπερ έν προκειμένω, δέν άπαιτεΐται. 
'Η έγγραφος δήλωσις 0Tt προσλαμβάνεται, τό συγκεντροΰν τά  άνωτέρω προσόντα πρόσωπον, 
ώς βοηθός οδηγού, δέον, εις τήν περίπτωσιν τούτην, νά προέρχεται άπό τόν ιδιοκτήτην τού 
φορτηγού αύτοκινήτου.

Άρθρον 3. Ή παράγραφος 3 τού άρθρου 40 «περί ύποχρεώσεων σταθμαρχών καί έλεγ" 
κτών» τής αύτής ’Αστυνομικής Διατάξεως άντικαθίσταται ώς κατωτέρω:

Άρθρον 40: 1.........2 ....................................................................................................................................
3. Τό βιβλιάριον έκδίδεται μετά προηγουμένην ύποβολήν τώ ν έξής δικαιολογητικών: 
α) Πιστοποιητικού Δήμου ή Κοινότητος, έμφαίνοντος τήν ελληνικήν ύποκοόητα καί ήλΓ 

κίαν 25—50 έτών.
β) Πιστοποιητικού άρμοδίας Στρατιωτικής ’Αρχής, έμφαίνοντος έκπλήρωσιν στρατιωτι

κών ύποχρεώσεων ή νόμιμον απαλλαγήν έκ τούτων.
γ )  Πιστοποιητικού τού αρμοδίου Είσαγγελέως περί τοΰ ποινικού παρελθόντος έμφαί- 

νοντος ότι δέν υπάρχει καταδίκη διά κλοπήν ή απάτην ή ύπεξαίρεσιν ή κατάχρησιν έμπιστο- 
σύνης ή πλαστογραφίαν ή δι’ άδικον έπίθεσιν καθ’ υποτροπήν γενομένην έν τή άσκήσει τώ ν 
καθηκόντων των.

δ) Πιστοποιητικού ύγείας, έμφαίνοντος ότι τυγχάνει κατάλληλος, άπό ύγιεινής άπόψεως, 
διά τήν έργασίαν τούτην.

ε) Πιστοποιητικού νομιμοφροσύνης, 
σ τ) Βεβαίωσιν τής ’Αστυνομικής ’Αρχής περί τής κατοικίας του. 

ζ) Άπόφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Κ.Τ.Ε.Λ., περί προσλήψεως τού ένδια- 
φερομένου, ώς σταθμάρχου ή έλεγκτοΰ.

η) Προκειμένου περί άδειας σταθμάρχου, ένδεικτικοΰ Τετάρτης τάξεως όκταταξίου Γυ
μνασίου ή άντιστοίχου τάξεως ’Εμπορικής Σχολής ή Πρακτικού Λυκείου άνεγνωρισμένων ύπό 
τοΰ Κράτους ή άπολυτηρίου έξαταξίου Δημοτικού Σχολείου καί βεβαίωσιν τοΰ ΚΤΕΛ, ότι κέ- 
κτηται οκταετή (δ)τούλάχιστον ύπηρεσίαν οδηγού λεωφορείου έντεταγμένου εις ΚΤΕΛ, ή πεν
ταετή (5) ύπηρεσίαν έλεγκτοΰ, παρά Κοινώ Ταμείω ή ΚΤΕΛ ή τριετή (3) τοιαύτην παρά ύπερ- 
αστικώ ΚΤΕΛ.

θ) Προκειμένου περί άδειας έλεγκτοΰ, άρκεΐ, ώς ένδεικτικόν σπουδών, απολυτήριον έξα
ταξίου Δημοτικού Σχολείου μέ πενταετή (5) τούλάχκπΌν ύπηρεσίαν οδηγού ή είσπράκτορος 
εις αστικήν συγκοινωνίαν.

Άρθρου 4. Οί παραβάταί τφ υ  άρθρων 1, 2 καί 3 τής παρούσης ’Αστυνομικής Διατά- 
ξεως, διώκονται καί τιμωρούνται σνμφώνως πρός τάς ποινικάς διατάξεις τού άρθρου 120 τής 
ύ π ’ άριθ. 54/1951 ’Αστυνομικής Διατάξεως.
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’Άριθ. 79

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
(Φ. Ε. Κ. 247/13-12-54. Τεύχος Β')

«Περί συμπληρώσεως τής ύπ ’ άριθ. 54/51 Α στυνομ ικής Δ ιατάξεως «περί κανονι
σμού κυκλοφορίας τροχοφόρων όχημάτων πάσης κατηγορίας καί κινήσεως πεζών»

Έν Άθήναις σήμερον τήν 3ην τοΰ μηνός Νοεμβρίου 1954 έτους, ήμεϊς ό Διευθυντής τής 
’Αστυνομίας ’Αθηνών, Γεωργίου ’Αναστάσιος, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' τάξεως, εχοντες ύ π ’ 
όψει τάς διατάξεις των άρθρων 2 παρ. ε., 122 τταρ. η., 123 τής κωδικοποιήσεως τοΰ Ν. 4971/31 
« ’Οργανισμός τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» τής κυρωθείσης διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941) 
43, έν συνδυασμω ττρός τό άρθρον 37 τής κωδικοποιήσεως τοΰ άπό 9.10.26 Διατάγματος «Κα
νονισμός τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων» τής κυρωθείσης διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Νόμου 
1001)43 καί τάς διατάξεις τοΰ Ν. 1858)39 «περί ρυθμίσεως κυκλοφορίας παντός είδους οχημά
τω ν καί πεζών» ώς καί τήν ΰ π ’ άριθ. 988)377)1950 σχετικήν γνωμοδότησιν τοΰ Νομικοΰ Συμ
βουλίου καί άποσκοποΰντες εις τήν έξασφάλισιν τής έλευθέρας καί κανονικής κυκλοφορίας τω ν 
παντός είδους όχημάτων καί τήν διευκόλυνσιν τής έλευθέρας κυκλοφορίας τοΰ κοινοΰ, διατάσ- 
■σομεν :

"Αρθρον μόνον.
Εις τή ν ίσχύουσαν ΰπ ’ άριθ. 54)51 ’Αστυνομικήν Διάταξιν καί μετά τό άρθρον 103, προσ

τίθεται άρθρον 103α έχον ο ΰ τω :
ΔΓ άποφάσεως ήμών δύνανται νά καταργηθώσιν ή μετακινηθώσι στάσεις καί άφετηρίαι 

τροχιοδρομικών όχημάτων, οσάκις τοΰτο, κατόπιν προτάσεως τής ΰφ’ ήμάς Ύποδ)νσεως Τρο
χαίας Κινήσεως, έπιβάλλεται κατά τήν κρίσιν μας, πρός διευκόλυνσιν τής κυκλοφορίας των όχη- 
,μάτων, τοΰ κοινοΰ καί τής κινήσεως έν γένει.

Ή ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως της εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως, οί δέ παραβάται των βάσει τούτης έκδιδομένων άποφάσεων διώκονται καί τιμωροϋν- 
παι συμφώνως τ φ  άρθρω 120 τής ύπ ’ άριθ. 54)51 ’Αστυνομικής Διατάξεως.

* Αριθ. 80

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
( Φ. Ε. Κ. 247/13-12-54. Τεύχος Β' )

«Περί συμπληρώσεως τής ύπ ’ άριθ. 54/51 ’Αστυνομικής Δ ιατάξεως «περί κανονισμού 
κυκλοφορίας τροχοφόρων όχημάτων πάσης κατηγορίας καί κινήσεως πεζών»

’Εν Άθήναις σήμερον τήν 15 Νοεμβρίου τοΰ έτους 1954, ήμεϊς ό Διευθυντής τής ’Αστυνο
μίας ’Αθηνών, Γεωργίου ’Αναστάσιος, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α', εχοντες ύπ ’ όψει τά  άρθρα 

.2, 122 καί 123 τής κωδικοποιήσεως τοΰ Ν. 4971 «περί Όργανισμοΰ τοΰ Σώματος τής Άστυνο- 
νομίας Πόλεων», κυρωθείσης ύπό τοΰ άρθρου 37 τής διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941)43 ώς καί τό 
άρθρον 37 τής διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 1001)43 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τοΰ Δ)τος τής 9) 
.29.10.1926 «Κανονισμός τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων», άποφασίζομεν καί διατάσσομεν :

"Αρθρον μόνον
Προστίθεται εις τό άρθρον 71 καί μετά τήν παράγραφον 7, έτέρα τοιαύτη 7α, έχουσα ώς 

■ακολούθως :
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’Απαγορεύεται νά όδηγώσι ποδήλατα, χρησιμοποιούντο βοηθητικόν κινητήρα, oi μήι 
συμπληρώσαντες τό 18ον έτος τής ηλικίας των.

Οΐ παραβάται τής παρούσης, ής ή ισχύς άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως της εις τήν ’Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως, διώκονται καί τιμωρούνται συμφώνως τώ  άρθρω 120 τής ΰ π ’ άριθ.. 
54)51 Άστννομικής Διατάξεως.

Ά ρ ιθ . 81

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
(Φ . Ε. Κ. 11/21-1-55. Τεύχος Β' )

«Περί καταργήσεως τής ύπ ’ άριθ. 75/54 ’Αστυνομικής Δ ιατάξεως καί άντικαταστά  
σεως τοΰ άρθρου 5 τής ΰπ ’ άριθ. 29/51 «περί δρων λειτουργίας κέντρων τεχνικώ ν·

πα ιγνίω ν καί λεσχών»

Έν ’Αθήναις σήμερον τήν Ιην τού μηνός Δεκεμβρίου τού έτους 1954 ήμεϊς ό Διευθυντής; 
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, Γεωργίου ’Αναστάσιος, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α', σκοποΰντες τήν> 
έξασφάλισιν τής τάξεως, ήσυχίας καί δημοσίας υγείας εντός τω ν κέντρων τεχνικών παιγνίων καί 
λεσχών ώς καί τήν αποτροπήν καταστρατηγήσεων τώ ν διατάξεων τοΰ A. Ν. 258/36 περί τρο- 
ποποιήσεως, συμπληρώσεως καί κωδικοποιήσεως τώ ν περί τυχηρών καί μή πα ιγνίω ν διατά
ξεων, ίδόντες δέ τό άρθρον 22 τοΰ Νόμου τούτου, τά  άρθρα 2, 122 καί 123 τού Νόμου 4971 «περί 
’Οργανισμού τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων» καί τό άρθρον 37 τοΰ Διατάγματος τής 9' 
’Οκτωβρίου «περί Κανονισμοΰ τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων» ώς έκωδικοποιήθη καί: 
έκυρώθη διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Νόμου 1001)43, διατάσσομεν ;

Άρθρον μόνον
α ') Ή ΰ π ’ άριθ. 75)54 ’Αστυνομική Διάταξις καταργείται.
β ') Τό άρθρον 5 τής ΰ π ’ άριθ. 29)51 ’Αστυνομικής Διατάξεως «περί δρων λειτουργίας; 

κέντρων τεχνικών πα ιγνίω ν καί λεσχών άντικαθίσταται ώς ακολούθως :

Β'. Μικτά παίγνια.

"Οροι λειτουργίας μικτών παιγνίων.

Άρθρον 5. Ή λειτουργία μικτών πα ιγνίω ν έπιτρέπεται άποκλειστικώς καί μόνον έντός. 
τώ ν έπί τούτω ίδρυομένων Λεσχών.

Αιτήσεις διά τήν χορήγησιν άδειας λειτουργίας Λέσχης μικτών πα ιγνίων γίνονται παρά 
τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας δεκταί μόνον έφ’ όσον ύποβάλλωνται ΰπό τοΰ Διευθυν- 
τοΰ τοΰ κέντρου, δστις δέον νά είναι καί ό ενοικιαστής τοΰ οικήματος.

Ή άδεια λειτουργίας λεσχών έκδίδεται έπ’ όνόματι τοΰ αίτοΰντος Διευθυντοΰ τοΰ κέν
τρου, δικαιουμένου όμως νά άναθέση τήν διεύθυνσιν τής Λέσχης είς άντιπρόσωπόν του, μετά· 
προηγουμένην έγκρισιν τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας.

Ό  άντιπρόσωπος αποδεχόμενος τήν διεύθυνσιν τής Λέσχης ύποβάλλει σχετικήν έγγρα
φον δήλωσιν είς τήν άνωτέρω Ύποδιεύθυνσιν, άπό τής ύποβολής δέ καί έγκρίσεως τούτης κα
θίσταται συνυπεύθυνος μετά τοΰ Διευθυντοΰ διά πάσαν παράβασιν τοΰ ’Αναγκαστικού Νόμο'-'· 
258)26 καί τής παρούσης.

Ή άδεια ΐδρύσεως Λέσχης μικτών πα ιγνίω ν χορηγείται μετά προηγουμένην γνωμάτευ- 
σιν ’Επιτροπής, άποτελουμένης έκ τοΰ Διευθυντοΰ ή τοΰ Ύποδιευθυντοΰ τής Ύποδιευθύνσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας, τοΰ προϊσταμένου τής Υπηρεσίας ’Ηθών καί Παιγνίων, τοΰ Άστυμηχανι- 
κοΰ ή τοΰ άναπληρωτοΰ αύτοΰ καί ένός Άστυϊάτρου ή τοΰ άναπληρωτοΰ του όριζομένων κατ”
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έτος ύπό τοΰ ‘Υγειονομικού Κέντρου, άποφαινομένης περί τη ; καταλληλότητος τής αιθούσης από 
άπόψεως αστυνομικού έλέγχου, υγιεινής καί δομικής.

Ή ’Επιτροπή θεωρείται έν απαρτία παρόντων τριών Ικ τω ν μελών αυτής.

Ά ρ ιθ  ■ 82

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
(Φ.Ε.Κ. 11/21-1-55. Τεύχος Β')

«Περί υποχρεώσεων τω ν άσχολουμένων μέ τήν αγοραπωλησίαν ή ένεχυρίασιν 
μεταχειρισμένων άντικειμένων»

’Εν Άθήναις, σήμερον τήν 2 τοΰ μηνός Δεκεμβρίου τού έτους 1954 ήμεΐς ό Δ/ντής τής ’Α
στυνομίας ’Αθηνών, ’Αναστάσιος Γεωργίου, Άστυν. Δ/ντής Α., άποσκοποΰντες εις τήν πρόληψιν- 
κλοπών καί απατών εις βάρος τοΰ κοινού, έχοντες δέ ύπ ’ όψιν τά  άρθρα 2, 122 καί 123 τού 
Νόμου 4971 «περί ’Οργανισμού τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων» καί τό άρθρον 37 τοΰ 
Διατάγματος τής 9ης ’Οκτωβρίου 1926 «περί Κανονισμού τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων» 
ώς έκωδικοποιήθη καί έκυρώθη διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Νόμου 1001/1943, διατάσσομεν.

Τήρησις βιβλίων.
"Αρθρον 1 .—01 έπαγγελματίαι οί άσχολούμενοι μέ τήν άγοράν μεταχειρισμένων άντικει- 

μένων ή δεχόμενοι ώς ένέχυρα τοιαΰτα άντικείμενα παντός είδους,ϋποχρεοΰνται νά τηρώσι βιβλία 
άγοράς καί πωλήσεως τά  όποια, πρό πάσης χρησιμοποιήσεώς των, άριθμοΰνται καί μονογρά- 
φωνται έν έκάστη σελίδι παρ’ άρμοδίου ’Αξιωματικού τής Ύποδιευθύνσεως Γεν. ’Ασφαλείας, 
συυτασσομένης παρά τούτου έν τή άρχή έκάστου βιβλίου σχετικής πράξεως.

Υποχρεώσεις έπαγγελματιών.
"Αρθρον 2 .—01 αυτοί έπαγγελματίαι ϋποχρεοΰνται όπως έκάστην άγοράν ή ένεχυρίασιν- 

οίουδήποτε μεταχειρισμένου άντικειμένου καταχωρούν ύπό ίδιον αϋξοντα άριθμόν ευθύς άμέσως 
έν τώ  οίκείω βιβλίω τοΰ άρθρου 1, άπαγορευομένης πάντως πάσης άγοράς ή λήψεως ενεχύρου 
άνευ προηγουμένης έξακριβώσεως τής ταύτότητος τού πωλητού ή τού προσφέροντος τό ένέ- 
χυρον.
___ [Η ταύτότης θά διαπιστοΰται έκ τοΰ έλέγχου τής έπισήμου Ά στυν. ταύτότητος έν ελλείψει

δέ τοιαύτης έξ άλλου έπισήμου έγγράφου φέροντος τήν φωτογραφίαν τοΰ πωλητοϋ ή προσφέ
ροντος τό ένέχυρον, δεόντως έσφραγισμένην.

Εις οίκείαν στήλην τοΰ βιβλίου πωλήσεως θά άναγράφωνται άπαντα τά  στοιχεία τοΰ 
άγοραστοϋ καί ή διεύθυνσις κατοικίας αύτοΰ.

Ό  αύξων άριθμός τόν όποιον θά λαμβάνη έκαστον άγοραζόμενον άντικείμενον έν τώ  οίκείω 
βιβλίω θά άναγράφηται καί έπί τώ ν άντικειμένων τούτων, εις τρόπον ώστε νά καθίσταται εύχε- 
ρής ό έλεγχος τής ’Αστυνομίας.

’Απαγορεύεται ή άγορά μεταχειρισμένων ή μή άντικειμένων παντός είδους άπό πρόσωπα 
ήλικίας μικροτέρας τών 17 έτών, έκτος έάν συνοδεύωνται παρά τών γονέων ή κηδεμόνων αύτών.

Καταγγελία ύποπτων.
“Αρθρον 3 .—Πας άγοράζων ή δεχόμενος ώς ένέχυρον είδος τι, έφ’ όσον ήθελε σχηματίσει 

ύπόνοιάν τινα κατά τοΰ πωλητοΰ ή τοϋ|δίδοντος τό ένέχυρον, ΰποχρεοΰται νά είδοποιήση καταλ
λήλως καί άμελλητί τήν πλησιεστέραν Ά στυν. Αρχήν.

Υποχρεώσεις άργυραμοιβών, χρυσοχόων κλπ.
“Αρθρον 4 .—Ή εις τούς υπαιθρίους άργυραμοιβούς χορηγούμενη άδεια είναι σύστηρώς
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προσωπική, απαγορευόμενης τής ύποκαταστάσεως τούτων διά συγγενών ή φίλων, έστω καί 
προσωρχνώς.

Ύποχρεοϋνται οί έπαγγελματίαι τοΰ άρθρου 1, ώς καί οί αργυραμοιβοί, χρυσοχόοι κλπ. 
όπως τάς έκάστοτε εις τούτους διανεμομένας ειδοποιήσεις τής Ύποδιευθύνσεως Γεν. ’Ασφαλείας 
περί κλοπής ή άπωλείας πραγμάτων, ταξινομώσι καί φυλάττωσι κατά σειράν εντός ειδικού φα- 
κέλλου καί θέτωσιν τούτον ύ π ’ όψιν των άσκούντων τόν έλεγχον ’Αστυνομικών.

Εις τάς διατάξεις τής παρούσης υπάγονται καί οί υπαίθριοι αργυραμοιβοί, έφ’ όσον ασχο
λούνται εις τήν αγοράν καί πώλησιν μεταχειρισμένων ειδών καί παλαιών αντικειμένων πάσης 
φύσεως.

’Άρθρον 5.—Οί παραβάται τής παρούσης, ής ή ισχύς άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς της, 
εν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, διώκονται καί τιμωρούνται συμφώνως τώ  άρθρω 459 τού 
Ποιν. Κωδικός.

'Η ϋ π ’ άριθ. 24/51 ’Αστυνομική Διάταξις καταργείται..

•Αριθ. 83

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
.  (Φ.Ε.Κ. 35/10-3-55. Τεύχος Β')

«Περί καταργήσεως ’Αστυνομικών τινω ν Διατάξεων κα ί ώρισμένων άρθρων
έτέρων τοιούτων»

Έν Άθήναις σήμερον τήν 29 τού μηνός Νοεμβρίου τού έτους 1954, ήμεϊς ό Διευθυντής τής 
’Αστυνομίας ’Αθηνών Γεωργίου ’Αναστάσιος, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α', έχοντες ύπ ’ όψει 
τάς διατάξεις τώ ν άρθρων 2, 122 καί 123 τής διά τού άρθρου 8 τού Ν. 941/43 κυρωθείσης κωδι- 
κοποιήσεως τοΰ Ν. 4971/31 «περί ’Οργανισμού τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» καί τό άρθρ. 
37 τής διά τοΰ άρθρ. 8 τοΰ Ν. 1001/1943 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τοΰ Δ/τος τής 9/20.10. 
1926 «περί Κανονισμού τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων», άποψασίζομεν καί διατάσσομεν:

’Άρθρον μόνον.
Καταργοϋμεν : 1) Τήν ύ π ’ άριθ. 3/51 ’Αστυνομικήν Διάταξιν «περί ειδικών τινων ύποχρεώ- 

■σεων τών εφέδρων οπλιτών».
2) Τά άρθρα 7 καί 8 τής ύ π ’ άριθ. 21/51 ’Αστυνομικής Διατάξεως «περί μέτρων ασφαλείας 

καταστημάτων, οικιών καί πολυκατοικιών».
3) Τήν ϋ π ’ άριθ. 22/51 ’Αστυνομικήν Διάταξιν «περί ύποχρεώσεών τινων τώ ν παρασκευα

στών κουλουρίων καί κουλουροπωλών».
4) Τήν παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 15 τής ύ π ’ άριθ. 54/51 ’Αστυνομικής Διατάξεως 

«περί κανονισμού κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων πάσης κατηγορίας καί κινήσεως πεζών».
5) Τό άρθρον .67 τής ύ π ’ άριθ. 54/51 ’Αστυνομικής Διατάξεως.
6) Τό άρθρον 74 τής ΰ π ’ άριθ. 54/51 ’Αστυνομικής Διατάξεως.
7) Την ΰπ  άριθ. 63/52 ’Αστυνομικήν Διάταξιν «περί άπαγορεύσεως κατοχής πυροβόλων 

όπλων, χειρομβομβίδων καί εκρηκτικών ύλών».
Η ίσχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς της εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερ

νήσεως.



’Αστυνομικά'. Διατάξεις Διευθύνσεως ’Αθηνών 2589

•Αριθ. 84

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
(Φ.Ε.Κ. 75/10-3-55. Τεΰχος Β')

«Περί φυλάκω ν καί νυκτοφυλάκω ν»

‘Εν Άθήυαις σήμερον τήν 24ην τοΰ μηνός Ίανουαρίου τοΰ έτους 1955, ήμεϊς ό Διευθυντής 
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, Γεωργίου ’Αναστάσιος, Ά στυν. Διευθυντής Α', άττοσκοττοΰντες εις 
τήν πρόληψιν κλοπών, εμπρησμών καί άλλων αδικημάτων, έχοντες 6έ ϋ π ’ όψει τά  άρθρα 2, 
63, 122 καί 123 τής διά του άρθρου 8 τοΰ Ν. 941/43 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τοΰ Ν. 
4971/31 « ’Οργανισμός του Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» ώς καί τό άρθρ. 37 τοΰ Διατάγματος 
τής 9.10.25 «Κανονισμός τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» ώς έκυρώθη διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ 
Νόμου 1001/43, διατάσσομεν :

"Αδεια! φυλάκων καί νυκτοφυλάκων.

"Αρθρον 1. I .—Ούδείς δύναται νά μισθώση νυκτοφύλακα ή άλλον οίονδήποτε φύλακα 
τής περιουσίας του ή έπιχειρήσεώς του, (καταστημάτων, κατοικιών, εργοστασίων κλπ.) κεί
μενης έν τή περιφερεία τής δικαιοδοσίας ήμών, στερούμενον τής κατά τά  κατωτέρω άδειας.

II. Ούδείς δύναται νά άσκήση τό επάγγελμα ή νά έκτελέση έργον νυκτοφύλακος ή ύφ’ οίαν- 
δήποτε άλλην ιδιότητα έργον φύλακος καταστήματος, οίκίας, πολυκατοικίας, εργοστασίου, 
αγροκτήματος, ή οίασδήποτε περιουσίας ή έπιχειρήσεώς, άνευ ειδικής εγγράφου άδειας τής 
Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας, έκδιδομένης τή αιτήσει του ενδιαφερομένου, εις ήν δέον νά 
έπισυνάπτωνται τά εξής δικαιολογητικά :

α) Πιστοποιητικόν τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών ‘Υπηρεσιών.
β) "Εγγραφος δήλωσις τοΰ έπιθυμοΰντος νά προσλάβη αύτόν εις τήν υπηρεσίαν του.
γ )  Τρεις (3) φωτογραφία! καί
δ) Υπεύθυνος δήλωσις περί τώ ν στοιχείων ταυτότητάς του.

III. Ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας, μετά τήν συλλογήν πληροφοριών περί τής έν 
γένει διαγωγής, καταστάσεως κλπ. τοΰ αιτοΰντος, έκδίδει τήν άδειαν, ήτις έπιδίδεται εις τόν 
ενδιαφερόμενον ϋπό τοΰ οικείου Παραρτήματος, μετά προηγουμένην θεώρησίν της.

ΙΥ. Έν τή άδεια δέον νά έπικολλάται καί σφραγίζηται ή φωτογραφία τοΰ αίτοΰντος καί 
νά καταχωροΰνται πλήρη τά στοιχεία αύτοϋ τόσον έπί τής άδειας όσον καί εις τό έπί τούτω 
παρά τή Ύποδιευθύνσει Γενικής Ασφαλείας τηρούμενον βιβλίου, εις ό έπικολλάται καί ή έτέρα 
τώ ν φωτογραφιών, τής τρίτης τοιαύτης έπικολλουμένης εις τό παρά τ φ  Παραρτήματι τηρού
μενου σχετικόν βιβλίου.

Υ. Οί ήδη άσκοΰντες τό έπάγγελμα τοΰ νυκτοφύλακος ή έκτελοΰυτες έργου φύλακος ύφ* 
οίανδήποτε ώς άνωτέρω ορίζεται ιδιότητα, ύποχρεοΰνται όπως, έντός μηνός άπό τής ισχύος 
τής παρούσης, προσκομίσωσι τάς άδειας τω ν εις τήν Ύποδ/σιυ Γεν. ’Ασφαλείας πρός αναθεώ
ρησή. Μετά τήν έκπυοήν τής ώς άνω προθεσμίας, αί μή δεόντως άυαθεωρηθεϊσαι άδειαι καθί
στανται άκυροι, άσκουμένας ποινικής διώξεως κατά τών κατόχων των.

Υποχρεώσεις φυλάκων καί νυκτοφυλάκων.

"Αρθρου 2.—Οί έν άρθρω 1 τής παρούσης άυαφερόμευοι φύλακες καί υυκτοφύλακες, ύπο- 
χρεοΰνται : .

I. Νά παραδίδωσι τήν άδειάν των πρός έλεγχοί, έφ’ όσον ήθελεν αΰτη ζητηθή, είς βαθμο
φόρους τοΰ οικείου ’Αστυνομικού Τμήματος καί γενικώς εις ύπαλλήλους τής Ύποδιευθύνσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας.
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I I . Έρωτώμενοι ύττό τω ν έυ ύπηρεσία ’Αστυνομικών ύπαλλήλων νά παρέχωσι προθύμως 
πάσαν ττληροφορίαν.

III. Νά εϊδοποιώσιν αμέσως διά τοΰ ταχύτερου μέσου τ ή ν ’Αστυνομίαν περί παντός εγκλή
ματος ή δυστυχήματος λαβόντος χώραν έν τή φρουρουμένη περιοχή ώς καί περί παντός γεγο
νότος ή συμβάντος δυναμένου εϋλόγως νά γεννήση τήν υπόνοιαν ότι έλαβε ή πρόκειται νά λάβη 
χώραν έγκλημα. Νυκτοφύλαξ όστις ήθελε παρατηρήσει έσβεσμένον τό εντός τοΰ καταστήματος 
σκοπίμως άφιέμενον φως ή οίανδήποτε άλλην ύποπτον κίνησιν, ύποχρεοΰται νά είδοποιήση 
άμελλητί τόν πλησιέστερον αστυνομικόν υπάλληλον.

ΙΥ . Νά περιμνώσι διά τήν έν γένει άσφάλειαν τω ν φρουρουμένων οικημάτων καί διά τήν- 
πρόληψιν κλοπών εις ταΰτα.

’Άρθρο 3—Οΐ παραβάται τοΰ μέν άρθρου 1 τής παρούσης διώκονται καί τιμωρούνται 
συμφώνως τώ  άρθρω 63 τής διά τοΰ άρθρου 8 τού Ν. 941/43 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τοΰ 
Ν. 4971/31, τοΰ δέ άρθρου 2 συμφώνως τώ  άρθρω 459 τοΰ Ποινικού Κώδικος.

Ή ίσχΰς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς της έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνή- 
σεως, ή δέ έκτέλεσίς της άνατίθεται εις τούς ’Αστυνομικούς υπαλλήλους.

Ά ρ ιθ . 85

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
(Φ.Ε.Κ. 57/9-3-55. Τεύχος Β')

«Περί προστασίας τώ ν βρεφώ ν»

Έν Άθήναις σήμερον τήν 18ην τοΰ μηνός Φεβρουάριου τοΰ έτους 1955, ήμεΐς ό Διευθυντής 
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, Γεωργίου ’Αναστάσιος, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α', άποσκοποΰντες 
εις τήν προστασίαν τώ ν βρεφών καί έχοντες ύ π ’ όψει τάς διατάξεις τοΰ Ν. 4061/1929 «περί 
υγιεινής καί προστασίας τής μητρότητος καί τώ ν παιδικών ηλικιών», τά  άρθρα 2, 122 καί 123 
τοΰ Ν. 4971/1931 «περί ’Οργανισμού τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων», ώς καί τό άρθρον 
37 τοΰ διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Νόμου 1001/1943 κυρωθέντος Διατάγματος τής 9.10.1926 «Κανο
νισμός τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων», διατάσσομεν :

Υποχρεώσεις Ιατρών καί μαιών.

’Άρθρον 1 .—Ύποχρεοΰται πάσα μαία ή, τοιαύτης μή παρασταθείσης, ό παρασταθείς 
ιατρός όπως, έντός 48 ώρών άπό τής γεννήσεως οίουδήποτε βρέφους, δηλώση είς τό οίκεΤον 
’Αστυνομικόν Τμήμα τήν γέννησιν καί παράσχη τάς κάτωθι πληροφορίας, διά τό υπεύθυνον 
τών όποιων οφείλει νά προσυπογράψη εις τό έν τώ  Τμήματι τηρούμενον βιβλίον τών γεννω- 
μένων βρεφών.

1) ’Εάν είναι άρρεν ή θήλυ, 2) άν είναι νόμιμον ή νόθον, 3) τό όνοματεπώνυμον, τό έπάγγελμα 
καί τήν κατοικίαν τοΰ πατρός μέν, έφ’ όσον πρόκειται περί νομίμου, τής μητρός δέ έφ’ όσον πρό
κειται περί νόθου, 4) τήν οικονομικήν Ικανότητα τούτων πρός διατροφήν τοΰ βρέφους, 5) άν 
είναι ζών ή νεκρόν καί 6) τήν ήμερομηνίαν τοΰ τοκετού.

'ν * Υποχρεώσεις τροφών. ·

"Αρθρον 2.—1) Ούδεμία γυνή δύναται νά  έξασκήση τό έπάγγελμα τής τροφού έάν δέν 
είναι έφωδιασμένη διά πιστοποιητικού, παρ’ ήμών έκδεδομένου, έν φ  νά βεβαιοΰται ότι τό γεν- 
νηθέν τέκνον αΰτής άπεβίωσεν έκ φυσικού θανάτου ή ότι τό ύ π ’ αύτής γαλουχηθέν καί ζών τέ- 
κνον συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν τώ ν τριών μηνών.
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2) Πάσα τροφός, άλλάσσουσα κατοικίαν ττρός έξάσκησιν τοϋ έπαγγέλματός της, ύποχρε- 
•οΟται υά γνωστοποιήση τούτο εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα, είς ό υπάγεται ή νέα κατοικία της.

’Άρθρον 3.—Οί παραβάται τής παρούσης, ής ή ισχύς άρχεται από τής δημοσιεύσεώς της 
εν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, διώκονται καί τιμωρούνται τοΰ μέν άρθρου 1 συμφώνως τω  
-άρθρω 4 τοΰ Ν. 4061/1929, τοϋ δέ άρθρου 2 συμφώνως τω  άρθρω 459 τοΰ Ποινικού Κώδικος· 

Ή ΰ π ’ άριθ. 26/1951 'Αστυνομική Διάταξις καταργεϊται.

Ά ρ ιθ . 86

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
(Φ.Ε.Κ. 77/30-4-55. Τεΰχος Β')

<>Περί τροποποιήσεως τής ΰπ ’ άριθ. 54)51 ’Αστυνομικής Δ ιατάξεως «περί κανονισμού 
κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων πόσης κατηγορίας και κυκλοφορίας πεζών»

Έν Άθήναις σήμερον τήν 18 Μαρτίου τοΰ έτους 1955 ημείς ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας 
’Αθηνών Γεωργίου ’Αναστάσιος, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α', έχοντες ΰ π ’ όψει τάς διατάξεις 
τοΰ Ν. 4841/30 «περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων» τοϋ Δ/τος τής 29-1-31 «περί κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων οχημάτων» ώς καί τά  άρθρα 2, 122 καί 123 τής κωδικοποιήσεως τοϋ Ν. 4971/31 
« ’Οργανισμός τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» τής κυρωθείσης διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 
941/43 έν συνδυασμώ πρός τό άρθρον 37 τοΰ άπό 9.10.1926 Διατάγματος «περί Κανονισμού 
τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» ώς έκωδικοποιήθη καί έκυρώθη διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Νόμου 
1001/43, διατάσσομεν :

“Αρθρον μόνον.
Τό άρθρον 7 τής ΰ π ’ άριθ. 54/51 ’Αστυνομικής Διατάξεως «περί κανονισμού κυκλοφορίας 

τροχοφόρων οχημάτων πάσης κατηγορίας καί κινήσεως πεζών» άντικαθίσταται ώς ακολούθως :

’Εργαλεία—Έφεδρείαι—Πυροσβεστήρες.
Άρθρον 7.—1) Παν αΰτοκίνητον χρησιμοποιούμενον διά τήν μεταφοράν επιβατών δέον 

νά είναι έφωδιασμένον διά πλήρους σειράς εργαλείων καταλλήλων διά τάς διαμέσους προχείρους 
έπισκευάς καί δι’ ενός τουλάχιστον εφεδρικού έλαστικοΰ ύπό πίεσιν μετά τοΰ αεροθαλάμου έπί 
αναπληρωματικής στεφάνης ή δι’ ολοκλήρου τροχοΰ έν άρίστη καταστάσει.

2) ’Απαγορεύεται ή κυκλοφορία αυτοκινήτου φέροντος συμπαγή ελαστικά έφθαρμένα ή μή 
-έπαρκών διαστάσεων ή έν γένει έπίσωτρα τροχών δυνάμενα νά προξενήσωσι φθοράν είς τόν 
δημόσιον δρόμον.

3) Παν λεωφορεϊον αΰτοκίνητον δέον νά είναι έφωδιασμένον διά φορητού πυροσβεστήρος 
(αυτοκινήτου), τοποθετουμένου έγγύς τής θέσεως τοΰ όδηγοϋ καί κατά τρόπον δυνάμενον, έν 
περιπτώσει ανάγκης, εύχερώς νά χρησιμοποιηθή.

Ό  πυροσβεστήρ δέον νά εΰρίσκεται είς καλήν πάντοτε κατάστασιν.
Υπεύθυνος διά τόν έφοδιασμόν τοΰ πυροσβεστήρος ώς καί διά τήν διατήρησιν είς καλήν 

κατάστασιν τούτου είναι τόσον ό ιδιοκτήτης τοΰ λεωφορείου όσον καί ό οδηγός αύτοΰ.
Ή ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς της, είς τήν έφημερίδα τής Κυβερ

νήσεως, οί δέ παραβάται αύτής διώκονται καί τιμωρούνται συμφώνως τω  άρθρω 120 τής ύπ ’ 
«άριθ. 54/51 ’Αστυνομικής Διατάξεως.
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Ά ριθ . 87

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
(Φ.Ε.Κ. 111/30-6-55. Τεύχος Β')

«Περί τροποποιήσεως τής ΰπ ’ άριθ. 50/51 ’Αστυνομικής Δ ιατάξεως «περί μέτρων· 
πρός έξασεράλισιν τής έλευθέρας κυκλοφορίας»

Έν Άθήναις, σήμερον, τήν Ιην ’Απριλίου τοΰ έτους 1955, ημείς ό Διευθυντής τής ’Αστυνο
μίας ’Αθηνών, Γεωργίου ’Αναστάσιος, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α', άποσκοποΰντες εις τήν έξα- 
σφάλισιν τής έλευθέρας κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων καί Ιχοντες ύ π ’ όψει τά  άρθρα 2, 122 
καί 123 τής διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941/43 κυρωθείσης κωδικοποιήσεως τοΰ Ν. 4971/31 « ’Οργα
νισμός τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» ώς καί τό άρθρον 37 τοΰ Δ/τος τής 9.10.26 «Κανο
νισμός τοΰ Σώματος ’Αστυν. Πόλεων» ώς έκυρώθη διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 1001 /43, διατάσσομεν:

’Άρθρον μόνον.
Τό άρθρον 15 τής ΰπ ’ άριθ. 50/51 ’Αστυνομικής Διατάξεως «περί μέτρων πρός εξασφάλιση/1 

τής έλευθέρας κυκλοφορίας» άντικαθίσταται ώς κάτωθι :
"Αρθρον 15.—Κινητά προστεγάσματα (σκιάδες—τέντες).
Τά κινητά προστεγάσματα τών καταστημάτων καί έργαστηρίων πρέπει νά άποτελώνται 

έξ υφάσματος άδιαβρόχου ή έτέρου παρεμφερούς Ολικού ώς καλύμματος προσηρμοσμένου έπΐ 
έλαφροΰ μετάλλινου, συμπτυσσόμενου έπΐ τής προσόψεως, σκελετού.

Τό υφασμάτινου κάλυμμα τών κινητών προστεγασμάτων, δέον νά κεϊται εις ύψος τουλά
χιστον 2,20 μ. άπό τής έπιφανείας τοΰ πεζοδρομίου καί νά άπέχη τουλάχιστον 0,50 μ. άπό τοΰ 
άκρου αϋτοΰ, έφ’ όσον τό πεζοδρόμιου έχει πλάτος μικρότερου τών 2 μέτρων.

Διά τά  πλατύτερα τώ ν 2 μ. πεζοδρόμια τό πλάτος τών προστεγασμάτων ορίζεται κατά: 
τήν έξής αναλογίαν:

’Επί πεζοδρομίου πλάτους 2—3 μέτρων τά  προστεγάσματα δύνανται νά έχωσι πλάτος 
1.50 μ.

’Επί πεζοδρομίου πλάτους 3—5 μ. τά  προστεγάσματα δύνανται νά έχωσι πλάτος 2 μ.
Έ πΐ πεζοδρομίου πλάτους 5—8 μ. τά  προστεγάσματα δύνανται νά έχωσι πλάτος 2.50 μ.
’Επί πεζοδρομίου πλάτους 8 μ. καί άνω τά  προστεγάσματα δύνανται νά έχωσι πλάτος 3 μ.
Τά κινητά προστεγάσματα δύνανται νά συνδυάζωνται πρός τά  πάγια , άναρτώμενα έκ 

τούτων, τηρουμένων πάντως τών ανωτέρω περί ύψους διατάξεων.
Τό ύφασμάτινον κάλυμμα τών κινητών προστεγασμάτων τών άναπηρικών περιπτέρων δέον 

νά είναι χρώματος κυανόλευκου εις λωρίδας καί νά έχη ύψος μέυ άπό τής έπιφανείας τοΰ πεζο
δρομίου τουλάχιστον 2.20 μ., πλάτος δέ μέχρι 1 μέτρου άπό τής στέγης τού περιπτέρου καί νά 
άπέχη τουλάχιστον 0.50 μ. άπό τοΰ άκρου τοΰ πεζοδρομίου.

Άπαγορεύομεν τήν χρήσιν καθέτων προστεγασμάτων (παρυφών), άνευ ειδικής έγγράφου 
άδειας ήμών, έν ή ορίζονται αί ώραι καθ’ άς_ έπιτρέπηται ή χρήσις των.

ΤΗ ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς της εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως, οί δέ παραβάται αύτής διώκονται καί τιμωρούνται συμφώνως τώ  άρθρω 16 τής ύ π ’ άριθ. 
50/51 ’Αστυνομικής Διατάξεως.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος, οί Άρχ/κες Παρίσης Γ. καί Παπανι- 
κολάου Π., ό 'Υπαρχιφύλαξ Σκουφλής Θεοφ. καί οί άστυφ. Σωτηρακόπουλος Στυλ.,. 
Οίκονομόπουλος Ά ντών., Δημητρόπουλος Παν., Μπαρδοϋτσος Χρ., Κοκκινάκος 
Εύστρ. καί Θανέλλας Σπυρ.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώματος προήχθη εις τον βαθ
μόν του 'Τπαρχ. ό άστυφ. Παπαδάκης Γρηγ. διότι την 11-2-55 εν Άνθουπόλει 
έξέθεσεν άποδεδειγμένως τήν ζωήν του εις άμεσον καί προφανή κίνδυνον κατά την 
δίωξιν δραστών σοβαρού έγκλήματος, πυροβοληθείς κατ’ έπανάληψιν άνεπιτυχώς, 
ύπ’ αυτών, βάσει δέ τών ύπ’ αύτοϋ δοθέντων τη 'Υπηρεσία στοιχείων έπετεύχθη τέλι-· 
κώς ή σύλληψις τούτων.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δι’ άποφάσεων του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι, 
άμοιβαί.

Ι .α )'Υ λ ική  άμοιβή εις τούς : Άστυν. Δ/ντήν Α'Ρακιντζήν Θ., Άστυν. Α' 
Μητρόπουλον Ά λ ., Ύπαστυν. Α' Καρκούλιαν Γ., άστ/κας : Κατσαΐδώνην Ά γ γ ., 
καί Λέφαν Ά ντ ., Ύπαρχ/κα Κονδυλόπουλον Γ., άστ/κας Γρεβενιώτην Χρ., Κα- 
πουλέαν Κ., Γκαρσόπουλον Ά ρ., καί Ζώτον Ν.; διότι άπαντες οί άνωτέρω υπό τήν 
δεξιάν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, έργασθέντες μετά ζήλου, δραστηριότητος καί πολύ 
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας έπέτυχον έντός βραχυτάτου χρονικού 
διαστήματος τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ δράστου ληστείας λαβούσης χώραν 
τό εσπέρας της 14-12-54 εις τήν έπί τής οδού Έρμοϋ 60 άποθήκην γραβατών τής 
Χρ. Μπιτζάνη εις βάρος τού διαχειριστοΰ αύτής Σπυράκη Εύαγγέλου, προκαλέ- 
σαντες διά τής ένεργείας των ταύτης τά εύμενή σχόλια τού τύπου καί τής κοινής 
γνώμης υπέρ τοϋ Άστυν. Σώματος.

β) ’Έπαινος εις τούς : ’Αστυνόμους Β' Φιλίππου Άνδρ., Βουνισέαν Γ., καί 
Διακουμήν Ή λ., Ύπαστυνόμους Α' Νεροΰτσον Ά ντ., Τσιοϋγκον Γ., Χουρδάκην 
Ί ., Σκουλικάρην Γ., καί Τσουγκράνην Νικ., άνθ/νόμον Παπαδόπουλον Χαρ., 
Άρχ/κας Μαυρουδέαν Κ., Παπακωνσταντίνου Νικ., Καλαθάκην Μ., Γεωργίου 
Ά λ ., Δρούγαν Ί . καί Γεωργακόπουλον Ή λ., Ύπαρχ/κας Βουτσινάν Εύθ., Χαλ- 
ποΰρον Άνδρ., Χαριώτην Άνδρ., Καραχάλιον Ά ν., Άποστολόπουλον Χαρ., Για- 
κουμάκην Στ., καί Φελουκαντζήν Ά ντ., άστ/κας: Μαραβίτσαν Παν., Μιχαλόπου- 
λον Ταξ., Δονουκάρην Δ., Χατζησΐμον Εύάγγ., Παπαγεωργίου Γ., Ρουκουνάκην 
Έμμ., Σκαρλάτον Ή λ., Καλτάκην Όρ., Χανήν Κ., Χριστόπουλον Εύστ., Άθα- 
νασόπουλον Γ., Φουσκαρίνην Π., Μιχαλόπουλον Νικ., Κολλιόπουλον Ί ., Γρίβαν Κ., 
Σαπράλον Ί ., Ταμπούρην Ά θ., Άνδρικόπουλον Μιχ., Γκίνην Σπυρ., Κοπελιάν 
Δ., Κουγιούρην Γ., Πατριανάκον Ή λ., Σκαλτσάν Γ., Χωραμπιώτην Ί ., Ντρέκην 
Β., Ραπτάκην Γ., Άντωνόπουλον Ά ντ., Δημητρόπουλον Άνδρ., Βρώτσον Ί ., 
ΓΙλακάν Ή λ., Μποτίνην Δ., Μουχτούρην Κ., Μουντζουρώνην Κ., Τσάκαλον Γρ., 
Νταντήν Π., Μπίρμπαν Θεοφ., Τσουρβάκον Βησ., Παπαβασιλείου Σπήλ., Παπα
γεωργίου Άλ.., Νικολακόπουλον Δ., Χριστίδην Σ., Κολόμβαν Β., Αρβανίτην Εύθ., 
Κουντούλην Δ., Καπαρόν Π., Τζηλαλήν Δ., Χαλκιαδάκην Π., Λαγιανδρέαν Χρ., 
Μανήν Γ., Λιουνάκον Δ., Βασιλάν Έμμ., Ροϋσσον Νικ., Λαμπρόπουλον Άναστ., 
Λιακόπουλον Λ., Γεωργίου Δ., Γεωργακόπουλον Κ., Σταυρόπουλον Α., Βλάχον 
Α., Θεοδωρόπουλον Β., Τράνταν Χαρ., Τσουκνάκην Μ., Μεντζελόπουλον Π., Γιαν- 
νόπουλον Νικ., Σπηλιωτόπουλον Α., Θεοχάρην Ί ., Γιαννόπουλον Γ., Μπαλοδήμον 
Β., Άσημακόπουλον Π., Βλαχονικολόν Στ., ’Ελευθερίου Ί ., Γεωργιλάν Σ., Κον-
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-τραφούρην Ά θ ., Κατσίκαν Β., Σφαλτόν Δ., Τσουμπέλην Δ., Τσιτσώνην Β., Με
λέτην Δ. καί Γεωργάτον Διον., διότι έργασθέντες μετά ζήλου καί έπιμελείας συνέ
βαλον είς την έπιτυχή έκβασιν τής ύποθέσεως.

2. α) 'Υλική άμοιβή εις τούς : Άστυν. Δ/ντήν Β' Ταβουλάρην Ν., Άστυν. 
Β' ΙΙαρίσην Λ., καί Παπαναστασίου Νικ., Ύπαστυν. Α' Πατσιλίβαν Β. καί Κω- 
σταράν Άνδρ., Άρχ/κας: Μποΰτον Σ., Καλονάρον Π., Στεφάνήν Π., Κυριάκογλου 
Κ. καί Καβαλιεράκην Στ., άστ/κας: Πανώτην Κ., Κοττίνην Νικ., Λεμπέσην Γ., 
Σπύρου Δ., Άνδριτσόπουλον Γ., Άγγελόπουλον Β., Μποκλέσην Α., Μαρκαντώνην 
Ά ντ ., Χριστοδουλόπουλον Φ., Οίκονομάκον Γ., Ζιάκκαν Εύ., Πανακόπουλον Νικ., 
Φαρσάρην Ε., Μπινενάκον Γρ., Δρακόπουλον Παν. καί Σταύρου Χρήστον, διότι 
έργασθέντες μετά μεθοδικότητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών καί ύπο- 
βληθέντες είς ασυνήθεις κόπους, έπέτυχον την έξουδετέρωσιν κομμουνιστικού κατα
σκοπευτικού δικτύου έπικινδύνων κομμουνιστών προερχομένων έκ τού παραπε
τάσματος καί την σύλληψιν τών άρχηγών καί συνεργατών αυτών έπενεγκόντες ουτω 
σοβαρώτατον πλήγμα κατά τού παρανόμου μηχανισμού τού Κ.Κ.Ε.

β) Έπαινος είς τούς : Ύπαστυν. Α' Άϊδίνην Κ., Ύπαστ. Β' Καβαλλάρην 
Σπ., Άνθ/μον Κόκκινον Δ., Άρχ/κα Άσημακόπουλον Α., Ύπαρχ/κα Νικολό- 
πουλον Π., άστ/κας: Μεταξάν Δ., Γεωργόπουλον Α., Κουτρουβιδέαν Τιμ., Κου- 
κουλομμάτην Α., Ζάγκλην Δ., Βασιλομητσάκον Ν., Παπαδημητρίου Φ., Κουρο- 
γιαννόπουλον Π., Καταγάν Α., Πράσινον Α., ’Αγγελόπουλον Π., Κωνσταντάκον Ί ., 
Χιονίδην Λ., Κουράκον Λ., Φωτεινόν Άνδρ., Μπούραν Β., Γιαννακούρην Ά ντ., 
Γραμματικόν Ά ν., Ζαχάρην Εύ., Παπαδόγκωναν Φ., Μπρίνιαν Α., Κεραμίδαν I., 
Ήλιόπουλον Ή λ, καί Κόσσυβαν Ί ., διότι έργασθέντες μετά ζήλου καί προθυμίας 
συνετέλεσαν είς την έπιτυχή έ'κβασιν τής ώς άνω ύποθέσεως.

3. α) ’Έπαινος καί ύλική άμοιβή είς τούς: α) Άστυν. Β' Θανον Π., διότι ώς 
Προϊστάμενος τού Γ' Παραρτήματος Ασφαλείας, έργασθείς μετά ζήλου δραστηριό- 
τητος καί μεθοδικότητος καί κατευθύνας έπιδεξίως τούς ύπ’ αυτόν υπαλλήλους, 
επέτυχε τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας επικινδύνων κακοποιών καί τήν έξι- 
χνίασιν διαπραχθεισών ύπ’ αύτής κλοπών καί άλλων άδικημάτων.

β) Ύπαστυν. Α' Παπαϊωάννου Νικ., Λώλον Νικ. καί Άρχ/κα Καρατζένην 
Ί ., διότι έπιληφθέντες προανακρίσεως κλοπών διά τήν αυτήν ώς άνω ύπόθεσιν καί 

-έργασθέντες μεθοδικώς καί εύσυνειδήτως συνέβαλον είς τήν έξιχνίασιν ταύτης.
γ ) Ύπαρχιφύλακα Τζούβαλην Β. καί άστ/κα Κυριάκον Π., διότι διά τής 

άναπτυχθείσης παρατηρητικότητός των καί τής είς τό καθήκον άφοσιώσεώς των συνε
τέλεσαν είς τήν έξιχνίασιν τής περί ής πρόκειται ύποθέσεως.

δ) ’Αστυφύλακας Καρουμπάκον Στ., καί Γεωργίου Ί ., διότι έργασθέντες 
μετά ζήλου καί δραστηριότητος συνέβαλον είς τήν έξιχνίασιν τής ύποθέσεως καί είς 
τήν σύλληψιν τών δραστών.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Μέ μεγάλην πάντοτε έπιτυχίαν συνεχίζονται αί ραδιοφωνικαί έκπομπαί τής 
Αστυνομίας σε κείμενα καί έπιμέλειαν Τμήματος Πνευματικής Α γωγής Αστυνο
μικής Σχολής καί μέ συμμετοχήν εκλεκτών καλλιτεχνών τού τραγουδιού καί τού 
θεάτρου.

Ουτω κατά τήν εκπομπήν τής 13ης ’Ιουλίου 1955 συμμετεϊχεν, εύγενώς προσ- 
φερθείς σ’ ένα εύθυμο πεντάλεπτο ό πρωταγωνιστής τού ελαφρού θεάτρου Κώστας 
Χατζηχρήστος μετά τού ήθοποιού τού θεάτρου Περοκέ κ. Άνδρέου Μυττάκη.

Κατ’ αύτήν έλαβε μέρος ό ορχήστρα τού Γιάννη Βέλλα καί ένα εκλεκτό συγ



κρότημα δημοτικής μουσικής άποτελούμενο άπό τούς : Χαρμαλιαν (κλαρίνο), ’Ιά
κωβον—Ή λίαν (βιολί), Τσακίρην (κιθάρα) καί Λάζαρον Ρούβαν (οΰτι). Έτρα- 
γούδησαν ή Πόπη Πόλλυ, ό Γιάννης Βογιατζής καί ό άστυφύλαξ Ματθαίος Φε- 
λώνης.

Μετεδόθη επίσης άπόσπασμα άπό τό ημερολόγιο ένός άστυφύλακος, μέ τίτλο 
«Περάστε παρακαλώ! Τό γραφείο μας διανυκτερεύει», γραμμένο άπό τον άστυφύ- 
λακα Σπϋρο Πηλό καί μέ άφηγητή τον ήθοποιό τής πρόζας κ. Τάσσο Γκούβα.

Τό πρόγραμμα παρουσίασεν ό κομφερασιέ κ. Μίμης Φραγκιουδάκης.
Κατά τήν έκπομπή τής 20ας ’Ιουλίου 1955 έτραγούδησε ό Τζώνης Κατσού- 

ρης μέ τήν ορχήστρα Βασίλη Παπασωτηρίου, οΐ Κορώνης—Φίλανδρος μέ τον κι- 
θαρίστα Γιάννη Δέδε καί ή μεγάλη βεντέττα τοϋ έλληνικοΰ τραγουδιού Νινή Ζαχά 
στα ωραιότερα τραγούδια της. Τή συνώδευσε στο πιάνο ό πιανίστας Κώστας Ζα- 
χαρόπουλος. ’Επίσης συμμετείχε, εύγενώς προσφερθείς, ό θαυμάσιος κωμικός ‘ηθο
ποιός (τοϋ θεάτρου Βέμπο) κ. Σταυρίδης σ’ ένα σπαρταριστό άλλα καί διδακτικό 
πεντάλεπτο.

*
*  *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Τήν 13ην ’Ιουλίου έ.έ. άνεχώρησαν δι’ ’Ισπανίαν οί άστυφύλακες άθληταί 
Σίλλης Βασίλειος καί Κόρμαλης Λεωνίδας προκειμένου να μετάσχουν των έν Βαρ
κελώνη τελεσθησομένων Μεσογειακών άγώνων τήν 20—22αν ’ Ιουλίου έ.έ.

—Τήν 14ην τρέχοντος μηνός συνηντήθησαν έν τώ γηπέδω τής ’Αστυνομικής Σχο
λής εις φιλικόν άγώνα Βόλλεϋ Μπώλ, αί ομάδες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μετά τών 
Έ πιλέκτω ν τών Σχολών Δοκίμων Ύπαστυνόμων, Άρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων. 
Κατόπιν σκληρού καί πείσμονος άγώνος δστις ήτο συναρπαστικός εις φάσεις, άνε- 
δείχθη νικήτρια ή όμάς τής Άστυν. Πόλεων μέ σκορ 15—19, 9—15, 16—14. 
'Η έμφάνισις τής όμάδος τών Σχολών ύπήρξεν άρίστη εις άπόδοσιν καί άξια συγ
χαρητηρίων, ήττηθεϊσα προφανώς άπό κακήν διαιτησίαν τοϋ διαιτητοϋ Α. Καμπα- 
φλή, έχουσα έπί κεφαλής τον θερμόν φίλαθλον 'Υπαστ. Α' Παπαθανασίου Π. καί 
άρχηγόν αυτής τον 'Υπαστ. Καρυώτην Λέαν.

Παρέστησαν ό Διοικητής καί 'Υποδ/τής τών Σχολών Δ/τής Α' κ .’Αρχιμανδρί
της Νικόλαος καί Άστυν. Α 'κ .  Άρχοντουλάκης Έμμ., ό Προϊστάμενος τής Σωμ. 
’Αγωγής τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνόμος Α' κ. Λάππας Γεώργ. ώς καί ό παρά τή 
Σωμ. ’Αγωγή ’Αρχηγείου Α.Π. καθηγητής κ. Κουνιάκης Δημήτριος.

—’Επίσης τήν 18ην τρέχοντος, έν τώ αύτώ χώρω έγένετο φιλική συνάντησις 
τοϋ Βόλλεϋ, μεταξύ τών Δοκίμων Ύπ/μων καί Δοκ.’Αστυφυλάκων ήτις έληξεν ισό
παλος μέ σκορ 15—7, 6—15.

—Τήν 20ήν τρέχοντος μηνός ή ’Αστυνομική Ποδοσφαιρική όμάς μετέβη εις 
Μέγαρα οπού συνηντήθη εις φιλικόν άγώνα ποδοσφαίρου μέ τήν τοπικήν ομάδα
«ΒΥΖΑΣ».

Ή  ’Αστυνομική όμάς ύστερήσασα τών συνήθων έμφανίσεών της ήττήθη μέ 
σκορ 2—0.



•

Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30— 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


